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MANUEL IGNACIO DA SILVA ALVARENGA, Bacharel formado
em Uireito (provaveliuente na faculdade de Leis) pela L’nivenidade de Coim-
lira, e natural da villa de S. Jolo d'EI-rei, na capitania, hoje provincia de
Minas-gerae«, no immrio do Braail. N. ao que parcce entre os annos de 1735
0 1740, on no de 1758 como oiitros afBmian), e vein a Coimbra cursar os es-

tudos maiores nuando havia transposto de muito tempo (a ser certa a primeira
opiniSo) a quadra da adoiescencia. Formou-se pelos annos de 1776, ou pouco
depois, e regressou para a patria no de 1778, agraciado com a patents ae Co-
ronel de inilicias dos pardos (elle tambem o era) da sua comarca do Rio das
Mortes. Depois de curta residencia em Minas passon a estabelecer-se no Rio
de Janeiro como Advogado, regendo ao mesmo tempo uma cadeira de rbeto-
rica e poetica, que Ihe foi conierida, e cuia abertura celebrou com pomposa
solemnidade em 1782. Foi socio e rundador da Arcadia Ultramarina, com o
nome poetico de Alcindo Palmireno, a qual tomou mais tarde a denominaftto
de Sociedade Litteraria do Rio de Janeiro. D’ahi Ihe proveiu depois o pesado
desgosto de ser preso, juntamcnte com ontros socios, por se tomar suspeito ao
vice-rei Conde ae Resende, e teve de jazer encarcerado por mais de dous annos
na ilha das Cobras, ati que foi mandado pdr em liberdade e restituido ao exer-

cicio da sua cadeira por ordem da cOrte. Preston i mocidade brasileira nota-
veis servi(os no ensmo da eloouencia, c nSo pequena gloria Ihe resulta de ter

sido o mestre de muitoe, que aoutrinados por elle vieram de futuro a illustrar

a terra ondo nasceram. «Talvez (diz a este proposito o seu discipulo e amigo,
conego Januario da Cunha Barbosa) que sem as lijOcs de Manuel Ignacio nSo
tivessem apparecido nas cadeiras sagradas do Rio de Janeiro os Fnas, os Ro-
dovalhos, os S. Carlos, os Sanipaios, os Ferreiras de Azevedo, os Oliveiras, os

Alverncs e outros prtigadores de noineada, que, deixando os habitos da antiga

cschola, abriram carrcira luminosa, ein que annunciaui com mais dignidade e

ellicacia as doutrinas da nossa sancta religido*. Distinguiu-se nSo menos no
rultivo das musas; e o Brasil se ufana ainda com razio de possuir n’elle urn

dos aeus prime!ros e mais estimaveis poetas. H. no I.* de Novembro de 1814.

Varias noticias biographicas existem a seu respeito: l.*,pelo conego J. da
C. Barbosa, na Revista trimensal do Insliluto, vol. in, pag. 338 e seg. ; i.‘, pelo
sr. dr. JoSo Manual Pereira da Silva no PUUarco BrasMiro, tomo i, pag. 1 a

24, ou nos VarSes iUustres do Brasil, tomo i, pag. 333 a 356 ; 3.*, por Josd Ma-
ria da Costa e Silva, na Revista Universal lAsbonense, n.' 46 do anno de 1M7.
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6 MA

Vej . tombem o Floriltgio do sr. Varnha^, tomo i, pag. 399, e os EUuda$ hit-

toricot do sr. Homem dc Mello, a pag. 20, etc., etc.

As obras ^ticas que Alvarenga imprimiu em vida, e algumas que s6 vi-

ram a luz posthumas por diligencia de seus amigos, sSo ainda numerosas : po-
r6ai existem disperses, uraas em folhetos avuUos, e outras incorporadas em
diversas collec(d^. Em quanto os seus naturaes se nSo quitam da divide em
que esUo ^a com a sua memoria, reunindo-as e publicando uma collecfSo

complete de todas, darei aqui o catalogo das que tenho em meu poder, se-

guindo pouco mais ou meoos a ordem da sua impressSo.

691) 0 Desertor: poemaheroi-comico. Coimbra, na Real Offic. da Univer-

sidade 1774. 8.* de 69 peg., e mais dues innumeradas no 6m, que contdem
dous sonetos encomiasticos, dirigidos ao auctor. Parece que esta edi(So 6 me-
nus conbecida, e ^lo que vejo do FlarHegio, o proprio sr. Vambagen igno-

rava a existencia d’ella, conhecendo apenas a outra, que menciona, e que eu
tenho por segunda, feita sem designa^So de logar, typograpbia, nem anno da
impressdo. DifTcre d'aquella no formato, que d sensivelmente maior, e no typo,

algum tanto mais graudo. Consta de 66 peg., sendo as duas 6naes preenchidas

com 08 alludidos sonetos. No demais nSo sei que haja entre ambas difiereo(a

apreciavel.

Compde-se o poema de cinco cantos, em versos hendeca^llabos soltos,

tendo notas explicativas na major parte das paginas. E precediao de um di^
curso em prosaj sobre o poema-tieroi-comico. Da sua compositdo diz o citado

sr. Pereira da Silva: «8e bem que nio deva ser comparado com o admiravel

Hitttope de Antonio Uiniz, tem t^avia algum men^imento Tilterano, e demons-
tia o espirito tino, e a erudi^o do seu auctor. E quantas agradaveis allego-

rias prMuzin o teu ingenho! Etc.»

dU2) Ao tempre auauilo e fidelissimo ret deAo tempre augutlo e fidelitsimo

dig da coUoca(So da sua real estatm e<equei

anno, etc, (mas d de Lisboa, na Regia Uflic! I'yp. 1778). FoT. de 6 pag.—
elscnpta em vei^ alexandrinos. U auctor declared ainda enUo alnmno da
Umversidade. 8ahiu esta epistola no Parnato JUranUtro pobbcadopelo conego
J. da C. B. no caderno 2.»

€9^ iVb dia da eoUocafSo da eHoXva equettre d’d-rei nouo tenhor D. Jo$i 1.

Ode.—^m logar, anno, etc. (como a antecedente). Fol. de 7 pag.— Esta ode

S
ue comefa ; • Pende de eterno louro, etc. • d a propria que foi depois repro-

uzida no Patriota, jomal litterario e politico do Rio de Janeiro, tomo ii,

n.“ 3 a pag. 64.

694) 0 templo de Neptuno, por Alcindo Palmireno, arcade ultramarino.

Lisboa, na Regia Offic. Typ. 1777. 4.* de 7 pag.— Esta poesia tem por as-

snmpto a acclama;So da rainha D. Maria I. Sahiu reimpressa na CoUecfdo de

Poesias inedilas dos melhores auclores porluguezet, tomo i, pag. 176; e no Por-
naso Bratileiro, caderno 3.° a pag. 9.

695) AltoeEnilX poetica ao iU.'"‘ e ex."" sr. Luis de Vaseoncellot e Sousa,

vice-rei e eapitao qeneral do Brasil. Canriio. Lisboa, na Regia Offic. Typ. 1785.
4.» de 9 pag. reimpressa no Polrtola, vol. u, n.°

"

>uwo Brastutro, caderno 4.°, pag. 33.

696) Glaura; memos e
'

248

Portugal o sr. V. Josi I, no
stre: Epistola. Sem designa(4o de lo-

pag. 31, e no Par-

696) Glaura; poemas eroitcos. Jjisboa, na Offic. Nunesiana 1798. 8.° de

omprehendem 69 poesias, todas em quylras octosyllabM, que o auctor

intitula Hondos, e 57 madrigaes em versos de diflerentes meduUs.
697) Satyra aos vicios (em versos alexandrinos).— Sahiu no Patriota,

tomo I, n.* 4, pag. 11.

698) Canfiio aos annos da fidelissima rainha a senhora D. Maria I, em
1797.— No, Patridto, tomo ii, n.° 3, pag. 52.

699) As Artes: poema que a Soctedade Litleraria do Bio de Janeiro consa-

grott aos annos de S. M. K a senhora V. Maria' J.—No Patriota, tomo i, n.* 6.
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—E na CoUecfSo de Poetiat tnediUu, etc., tomo n.— Reimpresao em separado,

Liaboa, 1821 .

8.*
* de 13 pag.

7(K)) Oitavat ao govenuulor de Uituu-peraet. — No Jamal poetieo, im-
presso em Lisboa, 1812, pelo editor Desideno Marqaes LeSo.

701 ) 0 canto dot pastorcs : edoga offereada d ex." $r.* D. J. J. de L. F.
— No Patriota, tomo ii, n.* H, pag. 43.

702) Epittola lobre o poema « Declamafio tragica • de Jote Baeilio da
Gama .—No Pamato Bratdeiro, cademo 2.", pag. 9.—E em versos alexan-

drinos.

703) Theteu a Ariadne: heroide.— No Pamato, caderno 2.°, pag. 12. Em
tercetos, que comefam; «Inconstante Ariadne ambiciosa> etc.

704) Ode recitada em 1788 na pretenga do vice-rei Luis de Vatconcellos.

— No JParyiOT, cademo 3.*, pag. 18.

705) Ode d moeidade portugueia, por oecasiao da reforma da Universi-

dade em 1778.— INo Famalo, cademo il.*, pag. iiB.

706) Dm soneto d taougurop/o da etl^ua eguestre.— No Pamato, ca-

demo 4.*, pag. 19, e mats qtiatro ditos a diversos aasumptos, no mesmo ca-

derno, pag. 07 a 59.

707) (Jutntilhat a Luit de Vatconcdlot e Souta .—No Pamato, cademo 4.*,

pag^m
708) A Grata americana, dingida a Joti Batilio da Gama .—Tendo sa-

hido no Pamato, cademo 1.* a pag. 22, loi depots reproduzida na hevtsia tn-
mental do Inttituto, tomo in, a pag. 343.

Parte das referidas poesias andam tambem transcriptas no Florilegio acima
citado, tomo i, pag. .302 a 338.

• ? MANVEL IGNACIO SOARES LISBOA, cnjas circomstancias

pessoaes me sSo por ora ignoradas.— E.

709) Elemenlos de Geograpkia attronomiea, pcditiea e phytiea. Rio de Ja-

neiro, 1830. 4.*

710) 'iy-adinyw dot SatyrM de Hor^o. Rio de Janeiro, na Typ. Imp, e

Const, de Seignot-Flancber & U.* 1834. 8.* de 111 pag.— Consta-me one rata

versio i em proea; nSo posso comtudo affirmal-o, pois sd descrevo a oWa por
alheia informafSo, faltando-me atd agora a possibdidade de examiner alpm
exemplar. (Vej. Antonio Luit de Seabra no tomo i, e no Supplemento final.)

MANVEL IGNACIO DE SOVSA, Doutor mla Universidade de Coim-
br^ provavelmente em alguma das Faculdades de Direito, o que todavia nlo
bei podido averiguar. Foi natural da ilba do Faial, e parece que vivia ainda

pelos fins do seculo xvin. — E.

711) RelafSo da eoncertdo do rev.* tr. JoSo Thayer, ha poueo ministro pro-
tettante em Boston, na America do norte, etcripla por die metmo; a que vSo
annexotwrtot extraciot, etc. Lisboa, na utfac. de r rancisw Luis Ameno 17687
8.° de 155 pag.— E traducflo do inglez, acompanhada do texto em trente, e

sahiii sem o nqme do traductor

712) Elegia na morte do tr. D. Joti, prineipe do Brasil, expotta mbre o
ten tumulo, no dia das tuat exequias, cetd/radat na ilha do Fatal.— Sabin no
Jomal Eneydopedtco, Fevereiro de 1790, a pag. 199.

Domingos dos Reis Quita liJa d'elle com louvor no idyllio A Amiiade,
que vem no tomo ii das suas Obrat poetieat, a pag. 26, versos 11 e 12. Consta
^e deixAra ineditas muitas poesias, entre estas atgumas Odes rubricadas com
o seu nome, de que en conservo copias em um livro mannscripto de letra con-
temporan^

• MANVEL JACINTO NOGVEIRA DA GAMA, 1.* Marques de Bae-
pendy, Gran-crux da Ordem Imperial da Rosa, Dignitaiio da do Cniieiro, e
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Comniend.tdor de varias outraa no Brasil; Marervhal de canipo reformado; Mi-
nistro e Secretario d’estado dos ncgucios da Fazenda; Presidents do Thesouro
publico; Conselheiro d’estado; Deputado a Assciiibiea Constituinte; ^nador
do Imperio pela provincia de Minas-geraes; etc.— Foi Bacharel formado em
Matheniatica c Pfiilnst^phia pela Universidade de Coimbra, Membro de varias

Associa^ales scientilic.is, e exerceu o professorado em Lisboa na qualidade de
Lcnte da Academia Real de Marinha desde 16 de Novembro de 1791 atd o
anno de 1801, em ijue foi despachadn Inspector gcral das Nitreiras e fabrica da
polvora dc Minas-geraes, e promovido no anno srgninte a Tenente-coronel do
corpo do engenheirns, partindo para o Brasil em 1804.— N. na villa, hoje ci-

dade, de S. Jo3o d’EI-rei, na provincia de Minas-geraes, a 8 de Septembro de
1765. M. no Rio de Janeiro em 15 de Fevereiro de 1847.—Vej. a sua Biogra-
phia escripta pelo sr. dr. Justiniano Josd da Rocha, e impressa em 1851, opus-
culo de 109 pag. em 8.° gr., ornado do retrato, e que lioje 6 pquco vulgar,

mesmo no Brasil. D'elle possuo um exemplar, por dadiva do meu illostre con-
socio o sr. Joaquim Norberto de Sousa e Silva. Vej. tambem um Ditcuno do
sr. dr. L.V. de Simoni, a pag. 547 do Annuario politieo, hiitorieo e estalislieo

do Brasil, etc., etc. Prestou no curso da sua vida importantes servifos ao sen

S
aiz.—Na referida Biographia vein como appendice ou documentos, algumas
femorias, Belaiorios e Discursos por elle escriptos; e no tempo em que estava

ainda eni Portugal fez imprimir as seguintes producfdes:

713)

Memoria sobre o loureiro cinnamomo, vulgo canelleira dr Ctiliio. Com
uma fstampa. Por • • • Lisboa, na OITic. Patriarchal. 1797. 8.° gr. de 38 pag.

714)

Tlieoria das funcfOes analyticas, que contem ot pritictpios do calculo

differencial, por Mr. Lagrange. Lisboa 1798. 4.“

715)

ReflexCes sobre a melaphysica do calculo infinelisimal, por Carnot,

Iraduzidas do frances. Lisboa, na Offic. de JoSo Procopio Correia da Silva

1798. 4.* dc 56 pag. com uma estampa.

716)

Ensaio sobre a tlieoria das torrenles e rios, qtu cont^ os meios mats
simples de obslar aos sens estragos, de esireilar o seu leilo, e facililar a sua na-

vegafdo, etc., por Fabre: Seguido da indagofdo da mais vaniajosa construegdo

dos diques por MM. Bossul e Viallel, etc.: e lerminado pelo Iratado pratico da
medida das aguas correntes, e uso da tdboa parabolita do P. Regi. Lisboa, 1800.

4." com 16 estampas.

717)

Memoria sobre a absoluta necessidade que ha de nitreiras nacionaes

para a independencia e defesa dos estados: com a descripfdo da origem, estado

e vantagens da real nilreira artificial de Brago de Praia. Lisboa, na Imp. Re-
gia 1803. 4.* de 73 pag.

0 sr. Varnhagen na sua Uistoria geral do Brasil, tomo ii pag. 478, faz

incn(4o, aldm d’estas, de uma Memoria sobre a rutra dos Itnturrtros, da qual

nSo jmde ver atd agora algum exemplar.

• f MANVEL JACINTO DE 8AMPAIO E MELLO, Bacharel em
Leis, Professor regio de Philosophia na cidade de Lamego, Senhor d’Engenho
na villa da Cachoeira, na Bahia dc todos os Sanctos, imperio do Brasil.— E.

718)

Novo methodo de fazer o assucar, ou reforma ^ral economica dos en-

genhos do Brasil em utilidade particular e publica. Bahia, Typ. de Manuel An-
tonio da Silva Serva 1816. 4.° de xii-89-iii pag. com seis estampas.— Devo
um exemplar d’este opusculo, com os de varies outros, impresses no Brasil du-

rante o primeiro quartel do presente seculo, i obsequiosa benevolencia do
sr. commendador Varnhagen.

• P. M.ANIIEL JACOHE BEZERRA DE MENEZES, Presbytero se-

cular, natural de Pernambuco, etc. — Ignoro o mais que Ihe diz respeito. Deu
4 Inz:

719)

A Gratiddo Parnambucana (sic) ao seu bemfeitor, o ex.*** e rtv.’^ sr.
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D. Jose Joaf/nhn (fa Cunha de Aztredo Coutinho, bitpo dt JSHvas, m outro tmpo
lie Panmmhttco, elrito deHi ai]nnra e Miranda, etc., etc. 0. D. C. o$ toeios da .4ca-

demia Pantainbncaiin , e ns aliimnos do Sfminan'o Olindense. Lisboa, na nova
Oflic. dc Jouo Itodrigues Neves 1804. 4.° de vm-!!07 pag., e mais unia no fun
cum a errata.

Ontein-sc n'osle livro, que julgo pouco vulgar, ao menos em Portugal,

uma colleccuo de |K>esias ii.vs linguas latina e portu^eza, varias dissertacOes c

discursosem prosa, etc.— Os noines dos auctores d^stas obras diversas, silo:

Francisco de Sales dos Reis Curado, Antonio Loureiifo da Silva, 1*. Manuel de
Sousa Magalliaes, Francisco dc Brito Bezerra Cavalcante, Jos^ Fernandes (iania,

Manuel da Cunha de Azeredo Coutinho, P. Manuel Jacomc Bezerra de Mene-
zes, Joaquim Lopes de Lima Ralmundo, Manuel do Rosario Tavares, Marcos
de Araujo CosLa, Jose de Almeida Nobre, Francisco de Brito Guerra, (iyri,acu

Antonio de Araujo, Jos6 Antonio, Manuel Jose Rodrigues da Silva, Francisco
Gonpives Ferreira Magalhies, Manuel dos Reis Curado, Francisco Gregorio
Pereira Fayanha, Manuel Thooiis Rodrigues Campello, P. JoSo Pereira Rodri-
gues de Alcantara, etc.

MANUEL JACOME DE MESQlilTA, residente em Goa, de cuja na-
turalidade e mais circunistancias pessoaes nada diz Barbosa.—V6-te que vivia

pelo niei.ado do scculo xvii.— E.

720) fCJ Relaguo do me succedeu na cidadt de Goa, e em todas as mais
ridadcs e fortaieias do estado da India, na (elice acelamofdo d’el-rei D. Joao IV
de Portuiial, e no juramento do prinripe D. Theodosio, conforme a ordem epu a
ttmu e oulra causa deu o conde de Areiras Joao da Sitra Teflo e Meneces, rice-rei

e capitdo general do mesmo estado. Goa, no collegio de S. Paulo da Cumpanhia
dc Jesus 164.'!. 4.° (e nao 1644 como traz Barbosa). Consta de 2u Jolhas sem
numerayao. 0 unico exemplar conhecido existe na bibliotheca de Evora.

FR. MANUEL DE JESUS DE OLIVEIRA FERREIRA, natural do
Porto, e nascido em 31 de Dezembro de 1711. Sendo Presbytero secular e Dou-
tor em Canones pela Universidade dc Coimbra, levado do amor quo desde
a primeira edade consagnira A Ordem terceira de S. Francisco, cuja chronica
escrev^ra, professou em fim ostc instituto no convento de N. S. de Jesus do
Lisboa, mndando no sobredito o nome dc Manuel de Oliveira Ferreira, dc
que antes nsava, e renunciando a reitoria de Oliveira de Azemeis, cuja egreja

parochiava desde muitns annos. M. no reterido convento a 26 de Septembro
dc 1782, e nSo em 1784, como tern Farinha no Summario da BiU. Lus.,

tonio III, pag. 149. Doou a mesma ordem a sua livraria, que segundo a esti-

inaySo commum se avaluiva em vinte mil cruzados, como diz Agoslinho Re-
bello na Descrip^ do Porlo, pag. 344.

0 catalogo das suas obras latinas e portuguezas, mencionadas na Bibl. Lus,

e no seu Summarto, tanto impres.sas como manuscriptas, e assas extenso, po-
dendo ainda ajuntar-se a estas mais algumas, de que fala.Fr. Vicente Salgado

no seu Catalogo dos escriptores da terceira Ordem. Como por^m ninguciu as

procura, ncm as li*, julgo poder omittil-as aqui .sem inconveniente, exceptuando
auenas a seguinte, cuja acquisiySo convem aos que se propozerem colligir com-
plclamente as chronic.'is das ordens mon.^sticas e congregaydes regul,ves de
Portugal

;

721) Compendia geral da historia do veneravel Ordem terceira de S. Fran-
cisco, dividida em cinco laboas, epse mostram a sua tnsli/tttyuo, prelados, mezas
e formas dos ados espiriluaes, etc. Tomo i da Historia Terciarta. Offerecidn d
maqestade fidetissima d'el-rei nosso senhor. Porto, na Offic. de Manuel Pedroso
Coimbra 1752. Fol. dc lxxiii-2.36 p.ag.— Haexemplares tirados em papel su-

perior, e ontros em papel ordinariu de menor formato, que nSo declaram no
rosto a pessoa a quern c dedicada a obra, por^m trazem aentro uma dedicato-
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m i Senbon da Coneei^lo, S. Francisco e Sancto Antonio. De uma e ontra

f6rma existem exemplares na livraria de Jesus.

FR. MANUEL DE S. JOAO NEPOMCCENO, Franciscano da provin-

cia de Portugal, Lente de Tbeologia no convento de S. Francisco delosboa,

etc. — E.
72i) SermSes panegyrieot, que em varuu fettividadetpregou, e dedica ao

$ermiuimo ir. infante D. Pedro. Lisboa, na Oific. de Francisco Borges de
Sousa 1768 . 8.° ae xxxii-444 pag.— Control este livro uuinze sermOes, ji

compostos no estylo que entSo se chacoava moderno on airancezado. Alguns
d’elles haviam ji sido impressos separadamente, como por exemplo o segumte,

de que conservo um exemplar na anundantissima collec^ao que tenho formada
n'este genero

:

723) Orafdo panegyriea na feeta em qw a irmandade do Santistimo Sa-

cramento da paromial tgreja dot Anjot rendeu gragat, pelo natcimento do tere-

niMtmo infante o tr. D. JoSo. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa
1768. 4." de iv-39 pag.

MANUEL JOAQUIM DE ABREU, Ajudante da prafa de Macap4, e

nascido talvez no Brasil, do oue nSo hei certeza. — E.

724) Diario roteiro da ailigencia de que foi encorregado em 1791, por or-

dem do Govemador e eapilao general do ettado.— Sahiu na Revitta trimmtal do
Jnstituto, volume supplementar, 1848, de pag. 366 a 400.

• MANUEL JOAQUni DE ALMEIDA COELHO, Major. . .— De suas

circumstancias pessoaes nada pode apurar ate agora, nem Uo pouco ver a obra
scguinte, que apenas conhe(o por infonna^So

:

725) Memoria hietorica da provincia de Sancta Catharina. Sancta Catbarina,

1866. 8.» gr.7

MANUEL JOAQUIM ALVES PA880S, Medico-cirurgUo pela Es-
chola do Porto, e .ictualmente Professor da cadeira de introducfSo i Historia

natural dos tres reinos no Lycdo Nacional de Braga.— N. na freguezia de Re-
foios, concelbo de Cabeceiras de Basto, a 4 de Fevereiro de 1816.— E.

726) Ettudo tobre alguns egnongmoi da lingua portugueza. Porto, Typ. de
Faria e Silva 1840. 8.° de xi-129 pag., afdra o indice que comprehende 16 pa-
ginas innumeradas.

NSo sei explicar o motivo da omissSo que bouve de parte do sr. conse-

Ibeiro Jose Silvestre Ribeiro, deixando com reparavel esquecimento de men-
cionar este tractado, ntio menos importante, ao que parece, que outros de as-

sumpto similhante, por elle indicauos a pag. 293 do tomo i da sua Retenha da
Litteratura Portugueza.

727) 0 Braearenu, folha periodica, politica, litteraria e noticiosa, pu-
blicada em Braga, da qual tern sido proprietario e redactor principal, e que
vai correndo no septimo anno de sua dura^io.

MANUEL JOAQUIM BARRADA8, natural da cidade de Elvas, e nas-

cido a 9 de Septembro de 1824. Cursou com distinc(3o os estudos da faculdade

de Direito na Universidade de Coimbra, e n'ella recebeu o grau de Bacharel

em 2 de Junho de 1849, fazendo acto de formatura a 20 de Haio do anno
seguinte. Tendo abra^ado por vocafSo propria o estado ecclesiastico, subin 4
ordem de Presbytero em 16 de Marfo de 1850, e n’csse mesroo anno por de-

creto de 8 de Novembro foi apresentado naVigararia canonical da Sd da sua

patria. £ hoje Tbesoureiro m6r da Sd metropolitans de Evora, Desembargador
^ Rela^So ecclesiastics do arcebispado, e Professor de lnstitni;0es canonicas

no respwtivo Seminario diocesano. Cultiva com ardor os estudos da oratoria
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sagnda, e dos mnitos aermCes por eDe eompostos e reeitados existon impres-

aos 08 aemintes:

7t8) SermSo do Sanetittimo Saeramenfo da sagrada Euduirittia, pregado

na Si d'Ehat. Lisboa, Typ. de Antonio Henriqnes de Pontea 1853. 8.° ^r.

739) SermSo mie na fettividade do dia 14 de Janeiro de 1857, annwerea-
rtd dae Unhas de Etnas, ^igou na sancta egreia cathedral (da mesma ddade).

Coimbra, Imp. da Univeraidade 1857. 8.* tr. or 31 pag.

730) SernnSo do Sanctissimo CorofSo de Jesus, prfgado na Egreja da vene-

ranel Ordem de S. Francisco da Penitmeia da ddade a'Elvas. Liatm, Typ. do
Panorama 1858. 8.* gr.

731) OrofSo funebre nos exeguias eelebradas na sancta Si de Enora p^
tiemo descanso de sua magestade o senhor D. Pedro V, de saudosa memoria.
Evoi^ Typ. do Govemo Civil 1861. 8.° gr. de 31 pag., sendo as quatro ulti-

mas innumeradas.
Alem d’estea, maia os aeguintes opnacalos;

733)

Breves apontamentos sobre o esiudo da poesia, offereddos ao iU.“° e

ex.’^ sr. Marquez de Penaioa. Coimbra, Imp. de Trovao & C.' 1845. 8.* de
xn-53 pag.

733) InfaUibUidade do Romano Pontiff rm suas dedsSes to&re malerias

dogmaticas. Lisboa, Imp. DniSo Typograpnica 1856. 8.° gr.— NSo me foi pos-

sivel acbar algum exemplar, pMto que empregasse para isso alguma diligencia.

734) Memoria da solemnidade da prtmetra eommunhao sagrada na Si de

Etnas. Lisboa, Imp. da Travessa do Montnro do CoUegio 1858. 8.°

MANUEL JOAQUUK BOBGE8 DE PAIVA, Bacharel formado na
feenldade de Leia pela Universidade de Coimbra em 1818.— Foi natural da
Esgncira, comarca de Aveiro, e m. ainda em annos verdea, no de 1834.

—

A sua morte dedicou Francisco Joaquim Bingre uma Elegia, que se imprimiu
avulsamente no mesmo anno.—E.

735) Versos a Elmira.— Sahiram na Mnemosine LutUana, n.* xxv, 1816.

736) Nova Osmia; tragedia original. Coimbra, na Imp. da Universidade

1818. 8.* de 98 pag.

A indicacSo de Nona d feita com referenda a outra Osmia, me existia

impressa deade 1788, e cnja paternidade attribui no tomo i do Dieeionario a
Antonio de Araujo de Azevedo, pordm que ulteriores informa^des me con-
venceram de que fdra escripta por D. Ineresa de Mello Breyner, condessa

do Vimieiro, confirmada n'esta parte a opinUo mais vulgar que a attri-

buia a esta aenbora. (Vej. tambem Manuel de Pigueiredo e Manud Leite Jfo-

Aado.)
Aldm d’esta tragedia deixon Borges de Paiva tres outras ineditas, quejnlgo

nunca se imprimiram, mas vem accusadas por Bingre na Elegia dtMa.
titulos aSo : Ludnda, Polidoro e Jonas.

• MANUEL 30AQUIM DE BULH6es DIAS, CavaUeiro da Ordem
de Christo, Advogado provisionado pela Relaclo do Rio de Jandro, e Tenente-
eoronel do 39.* batalhSo da Gnarda Nacional da mesma provinda, nomeado
por decreto de 7 de Agosto de 1858. — Foi natural da ilba da Arauraquara, no
munidpio de Angra dos Reis, pertencente i sobredita provincia: n. a 6 de Fe-
vereiro de 1838, e m. prematuramente a 19 de Novembro de lw9. — Passava
por ser urn dos melhores e mais instruidos ofBdaes da guards nadonal do
imperio.— E.

737) Repetiorio explioatino e remissivo da legislagSo aetuabnentf em vigor,

eoneemente a Guarda Nadonal do imperio do Brasil; seguido de um appendiee

eontendo moddos de ados, listas, mappat, retagSes, etc., em eonformuiade dos
regulamentos. Rio de Janeiro, 1^. Universal de K & H. Laemmert 1859. 8.*

gr. de 348 pag., com 19 modelos.
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MANVEL lOAQClM CARDOSO CA8TELLO-BRANCO, Doutor
em Canones peU Univenidade de Coimbra, Conego Thcaoureiro-mdr da nies-

nia cidade, e depois Conego na Sd patriarchal de Lisboa, Deputado ds Cdrtes

depois do 1834 em diversas legislaturas, etc.— Foi natural do logar de Janeiro

denaixo, freguezia perteneente ao concelho de Funddo, no districto deCastello-

branco; ouvi quenascdraem 1798, ein. se nSome engano em 1852. Passavapor
grande sabedor nas materias de jurisprudencia ecclesiastica, do que dSo teste-

munho muitos discoiaos seas, pronunciados na Camara dos deputados, os quaes
podem ver-se nos Diarios da mesma Camara.— E.

738) A ruma quettuo portugueza tobre a successao da cdroa d'este reino.

Lisboa, Typ. de GaJbardo & IrmSos 1836. 4.* de 39 pag.

Por occasido de ver a luz este folbeto, e outros que sobre o mesmo as-

sumpto escroveu Francisco Manuel Trigoso (Diccionario, tomo ii, n.“ F, 1385,
138b e 1387) sabiu tambem anonymo o segiiinte, que lanparei n’este logar

para complelar as indicagdes dcerca d’esta materia:

739) Brent* •reflacoe* so6re a materia do fcdheto intilulado • Memoria so-

lire a .successSo da corda de Portugal, no case de nSo haver descendentes de
S. M. F. a rainha D. Maria II. > Lisboa, na Imp. Imparcial 1836.

Cardoso Castello-branco foi mr vezes collaborador de varies periodicos

politicos, e ouvi que era elle o redactor principal do Examimdor, jornal do
partido da opposi;So cartista, publicado em LisWi em 1837.

MANVEL JOAQVIM COELHO DE VA8C0NCELL08 DA COSTA
MAIA, Doutor e L«nte da cadeira de Astronomia na faculdade de Mathematica
da Uiiivcrsidadc de Coimbra, Socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa,

etc.— D’elle falam com elogio Francisco Freire de Carvalho, a pag. 236 do seu
Entaio tobre Hittoria LiUeraria de Portugal, e Baibi no Ettai Stalistique, tomo ii,

pag. xlj.— Nito consta, comtudo, que dos seus conhecimentos na sciencia que
professava deixa.sse outros documentos senSo a seguinte

:

740) Solufoo do problema propostn pela Acad. R. das Sciencias de Lisboa, so-

bre 0 methodo de approximacao de Mr. Fontaine.— Sahiu no tomo i da Hislo-

ria e Memoriat da Acad., 1797, foi.

• MANVEL JOAQVIM FERNANDES EIRA8, Doutor em Medicina
pela Faculdade do Rio de Janeiro: natural do Recife, na provincia de Pernam-
buco, etc.— E.

741) Algumat proposifoes tobre o ponto de sciencias aceetsorias: da medi-

eina legal rebtiva d gravidez e ao parlo.— Disserta^s tobre o ponto de scien-

cia* medicos: da ciradofoo do sangiie no bomem.— E sobre o ponto de sciencias

cinirgicas: 0 dartro roedor sera de uma natureza sui generitf Ou sera uma
degeneragao syphilitica carcinomatosaf— These apresenlada d Faculdade de Me-
dicina, e sustentada a 19 de Dezembro de 1850. Rio de Janeiro, Typ. Parisiense

1850. 4. gr. de 46 pag.

MANUEL JOAQVIM HENRIQUES DE PAIVA, Fidalgo da C. R.,

e Cavalleiro professo na Ordem de Christo; Doutor em Medicina pela Univer-

sidadc de Coimbra, e na mesma Lente na faculdade de Philosophia, com exer-

cicio da cadeira de Pharmacia eui Lisboa; Medico da Camara Real; Deputado
da Real Junta do Proto-Medicato; Censor regio da Meza do Desembargo do Pa;o

;

Socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa (da qual se retirou no anno
de 1787, instigado de desconsiderafdes que julgou practicadas a seu respeito por

esta corporaflo); da de Stockolmo; da de Medicina de Madrid; da Sociedade

Econoniica de Harlem; etc.— N. em Castello-branco a 23 de Dezembro de 1752.

Foi seu tio paterno o celebre medico Antonio Nunes Ribeiro Sanches, de quern

se fez men(Io no tomo i d’este Diccionario. Cullivou com assiduid^e e pro-

veilo os estudos proprios da sua profissio, inerccendo ser lido de justi^a por
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uin dos mais intelligentcs e laboriosos entre os medicos portoguezes sens eon-

temporaneos. Mostrando-se de algum modo affei;oado ao covenio francez no
periodo da invasSo d'este reino pelo exercito do commando de Junot, foi de-

pois perseraido como tocoAtno, preso, e por sentenpa do Juizo da Inconfidencia

de M de Mar(o de 1809 exaniorado de todos os cargos que exercia, e das hon-
ras de qne gosava, e condemnado a degredo para o Ultramar. Tem-se dito qoe
soffrdra tanmem a pena infamante de afontes, por^m tal affirmativa 6 inexacla,

como se de uma carta inserta na Revista PojMilar, tomo n (1849), pag. 346.

Passados annos, e tendo estabelecido a sua residencia na cidade da Bahia, ca-

S
itai da provinda do mesmo nome no Brasil, foi por decreto de el-rei D. JoftoVi
e 6 de Fevereiro de 1818 reinteg^o em todas as bonras e prerogatiras de
qne o privira a referida senten^a. Este decreto sabin na Gazeta do Rio de Ja-

neiro, e d’ahi transcripto no Investigador Portuguez, n.* lxzxviii, a pag. 468.

Continnou a residir na Bahia ate a sua morte, we segundo as mais veridicas

informa(Oes que pude colher, se realisou em 1819, comquanto do qne a seu

respeito diz Balbi no tomo ii do Etsai Statiitique parefa dever infenr-se, que
vivia ainda em 1832. 0 seu retrato gravado a buril anda nas Memorias de Hit-

toria Natural aboixo mencionadas. Para a sua biographia vej. as Memoriae bio-

graphicas doe medicoe e cirurgioee portuguezee, pelo sr. dr. Rowigues de GusmSo,
pag. 16 a 34, ou na Gazeta Medico de Lieboa, tomo vi (1868) os n.** 121 e 134.

Vej. tambem uma breve noticia, acompanhada do retrato gravado em madeira,

e copiado do sobredito, na Revieta Popular, tomo n, pag. 311, com a rectifica-

gfio constants da carta a pag. 346, que acima indiqnei.

Para dar o catalogo das numerosas poblicafOes d’este nosso distincto pro-
fessor, servir-me-hei da elassifica(So com que j!l foi apresentado pelo sr. Ro-
drigues de Gusmio na biographia citada. Devo pordm advertir, que na occa-

siao de fomecer a este men amigo os elementos qne me requisiUra para a
organisa^So do referido catalogo, ignorava ainda a existencia de alguns escri-

ptM, de que sd mais tarde obtive conhecimento, e por isso sie agora mais aro-

pliado.

OBUS tBIfilHUS npussu

742) Dieeertatio Medico de aetione veeicantium ta corpue eicum in apbo-
riemos digeeta: auetore Emmanuele Joaehimo Henriguee de Paita. Aceeeeit cel.

David Maebrid M. D.— Appendix de utu veeicatonm. Matrit, 1776. 8.*

743) Directorio para ee eaber o modo e o tempo de adminietrar o allalino

volatil fluido luis aephyxiae ou mortee apparentee, noe afogadoe, nos apoplexiae,

na mordedwa dae viborae, de lacraue e outroe ineectoe, etc. etc. Lisboa, na Regia
Offic. IVp. 1782. 8.“

74«) Elemenloe de Chimica e Pharmacia, relativamenle d medicina, de ar-
teeeao eommercio. Lisboa, na Offic. da Acad. Real das Sciencias 1783. 4.*— Ihi,

na Offic. de Francisco Luis Ameno 1786. 4.*—Diz o sr. GusmSo. que esta obra
fdra por elle ordenada originalmente em latim, e traduzida depots em porlu-

guez por escriptor diverse.

746) Pharmat^ea Liebonense, ou coUecfdo doe eimplic/e, preparacSee e

compoeifoee mate effiatzee e de maior tuo. Lisboa, na Offic. de Fiiippe da'Silv.'i

e AzevMO 1786. 8.* Segunda edigao maie accreecentada, ibi, 1802. 8.°

746) Jfnnorta chimico-agronomica eobre guaee eio oe meioe maie contenien-

tee de eupprir a folia doe eetrumee noe logaree onde e diffctdloso havel-ot; ave-

riguando-u particularmenle se o revolver e expor por variae vezee a terra d
influencia da atmoephera i urn modo eufficienie de fertilieal-a: eomprocado tudo
com experimciae repetidae e auctorieadae.—Sahia nas Memorias de Agricul-
tura,j>remiadae peia Acad. R. dae Scienciae de Lieboa em 1787, tomo i.

747) Aviso ao povo eobre ae aephyxiae <m mortes apparentee, e eobre oe

eoceorros que eonvem aos afogadoe, as creangae recemnaeetdae com appareiiciae

de mortae, e aot euffoeados por uma paixdo vehemenie d'alma, pRo frio ou ca-
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lor exemivo, pelo fumo do camSo, ou pdos vaporei corruptot dot cetniieriot,

po^, cloacat, canot, priiOet, etc. Lisboa, na Ofiic. de Filippe da Silva e Azevedo

748) Avito 00 povo, ou signaes e symptomas das pessoat envenenadat am
venenos ainvtivos, como seneat, sotimdo, verdeti, aAre, chumbo, etc., e dot meios

de as socoorrer. Lisboa, na Oflic. Morazziana 1787. 8." de xvi-80 pag.

749) Aviso ao povo, ou summario dot preceitos mais importantes, concer-

nentes d creaguo das creangat, as differentes profitsOet e officios, aos alimentos e

bebidas, ao or, ao exercicio, ao tomno, aos vetltdot, d intem^raufa, d limpeza, ao

cotttagio, dt paixOet, ds evacuaguet regulares, etc., que te devem observar para
prevenir as enfermidades, conservar a saude e prolongar a vida. Lisboa, na
Offic. Morazziana 1787. 8.*

750) Actso ao povo dcerca da tua tOMde, par mr. Tissot, traduzido empor-
tuguez c aecrescentado com notas, illustrafCes, e um tralado das enfermidades

mais frequentes de que ndo tratou mr. Tissot na referida obra. LisbM, na Offic.

de Filipp da Silva e Azevedo 1787. 8.° 3 tomos. Ha tegunda edigiio, ibi, na
Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira 17%. 8.* 3 tomos. E nova edi(4o, ibi, 1816.

8.° 3 tomos.— 0 terceiro volume 6 original. A traducfSo dos dous primeiros

creio ser diversa de outra, que da mesma obra se imprimira anonyma, e de que
cu conserve um exemplar, com o titulo seguinte : Artso ao povo sobre a sua

saude, por mr. Tissot, traduzido do francez sobre a ultima edigdo de Paris, re-

vista e emendada pelo mesmo auctor. Segunda impretsuo. Lisboa, na Regia Offic.

Typ. 1777. 8.” 2 tomos com xxxiv (intiumeradas)-316 pi^., e 366 pag.

751) Memorias de Historia natural, de Chimica, AgrvMtura, Aftes e Me-
dieina, lidos na Acad. it. das Sciencias Tomo i. Lisboa, na Typ. Nunesiana 1790.
4.° de x-360 pag. e mais seis innumeradas no fim, que cont^em um catalogo das

obras do auctor. E, como jd disse, omado com o retrato do mesmo, aberto em
cliapa de cobre.

Esta colleccSo, cujo volume n nSo chegou a ser impresso, compiehende 16
memorias; a saner; 1.* do descobrimento da ichthyocolla, vulgarmente coila,

ou gomma de peixe, sua natureza e prepara^So.— 2.* historia do salep, sua
prepara(2o e uses.— 3.* historia da jalapa, e do seu descobrimento.—4.* des-

crip(3o da fova purgativa, ebamada no Brasil mucunl—6.* da dorstenia, e

de duas especies d'ella.— 6.* da aguaxima.— 7.* Maximas geraes sobre a agri-

cultura, industria e commercio.— 8.* da depeiidencia que tern a aOTicultura da
historia natural, da physica e da chimica.— 9." da inutiiidade die desparrar,

cspoldrar e podar as vinhas.— 10.* em que se mostra que o alqueivar ou dei-

xar de pouzio as terras, e o lavTal-as a miudo sSo opera(.0es contrarias i ve-

gcta(So.— 11.* Experiencia chimica por que se mostra a transmudafSo do acido

nitroso em marinho.— 12.* Li^s elementares da tintur^a das Ians (este tra-

ctado corre de pag. 163 a 230).— 13.* das frandes ou enganos das amas de leite.

— 14.* collec(So de aignns casos ou observafdes de medicina.— IS.* dos tu-

morcs das juntas, chamados brancos ou hydarthrus, dos seos symptomas, cansas

c cura.— 16.* descrip;So da dedaleira, e das snas virtudes em geral e em par-

ticular, etc.

752) Curio de Medicina Iheorica e praiiea, destinado para os cirurmSes

nue andam embarcados, ou que ndo estudaram mu universidades. Lisboa, 1792.

4 ."— S6 se publicou o tomo i, contendo a Physiologia.

753) E^sifdo dot meios chimicot de purificar o ar das embareofOes, isto

e, de destruir as partieulas malignat que resistem aos meios medianieos, e de

conbecer a existencia das metmas parttculas malignat na atmosphera, etc. Lis-

boa, 1798. 4.*

7oi) Novo, facil e tingdo methodo de curar as feridat de pelouro, etc. Lis-

boa, 1801. 8.°— NSo vi este opuscule, e duvido ainda se 6 o mesmo que vai

adiante descripto nas obras traduzidas, sob n.° 775.

755) ReflexSet sobre a communieofdo das enfermidades contagiotas por mar.
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« tabre a$ quarentenas que $$ fasem observar m dgmt paises, eU. Lisboa,

1803. 8.«

7S6) Praervativo dt» htxi^ e dt uus lerrireis estragos, ou hi^oria da
origem e descobrimento da tacetna, e dot s«u( effeitot ou tymptomat, e do tne-

thodo de fazer a vacetnofoo, etc. Lisl^ 1801. 8.° com estampas. Segunida edifuo,

iM, na Offic. de JoSo Rodrigues Neves 1806. 8.* de 44 pag. com uma eatampa.

787) Botqutjo de Phytiolo^, ou teienda dot phenotnenot do oorpo humano
no edado de taude. Lisboa, 1803. 8.°

758)
Pharmacopea naval, ou coUeegao dot medieamentos timpla e compotloty

que cum^e haver not botieat dot naviot, etc. Lisboa, 1807. 8.°

759) Memoria lobre a exeeOeneia, virludet e uio mtdieinal da verdadeira

aqua de Inglaterra da tncen^do do doutor Jacob de Cattro Sarmento, actualmenU

preparadapor Jote Joaquim de Cattro. Babia, Typ. de Manuel Antonio da Silva

Serva 1815. Reimpressa em Lisboa, na Imp. Regia 1816. 4.° de x-49 pag.

—

No catalogo dado^lo sr. dr. GuamSo vem incompetemente lan^ada esta entre

as Obrai traduzidm.

•BBA8 TUDOnDlS

760) MeOtodo novo e faeil de appUear o mereurio not enfermidadet vene-

reat, com uma hmothete notxi da aegao do memo mereurio not viae taUvaret,

pelo dr. Joti Jacob Plenek: traduzido do latim em portuguez, illuitrado e aceret-

centado. Lisboa, na OfSc. Patriarcbal 1785. 8.”

761) Institui^s de Cirurgia theoriea e pratica, que oomprAendem a jJiij-

tiologia e apalhologia geral e particular, extrahida do compendia dot Inttilui-

euei Cirurgteat, dot Eumentot de Cirur^ e de oulrat obrat do dr. Jote Jacob

Plenek, enotavelmente aeereteenladat. Lisboa, na Offic. de FUippe da Silva e Aze-

vedo 1786. 8.° 2 tomos.— Sepunda edigao, ibi, na Offic. de Antonio Rodri-

gues Galhardo 1804. 8.° 2 tomos, com viii-354 pag., e 324 pag.

762) Dotttrina dot enfermidadet venereat do dr. Jote Jacob Plenek, tradu-

zida do latim em tmrluguez, illuttrada e accreteenlada com notat, e a relaguo

dot prineipaet memodot de (rotor os doet^at venereat, recopilada dot obterva-

gSet feitat e publicadat por ordem do Minitlerio de Franga, deerca dot variot

flietAodos de adminittrar o mereurio, por mr. de Home, e com at caulelat que te

devem utar na adminittragao do mereurio, pelo dr. Dutican, Iraduzidat do fratt-

eez e do inglez. Lisboa, na Offic. de Filippe da Silva e Azevedo 1786. 8.*— Ibi,

1805. 8.0

763) Medieina dometlica, ou tratado depracanir e curar at enfermidadet,

com o regimento e medicamentot timplet : etertpto em inglez pelo dr. Gudherme
Buchan, traduzido em portug^z com variot notat e obiervagdet concementet ao
dima de Portugal e do Bratil, com o reeeituario eorretpondenle. e um appen-

dice lobre ot hoqiitaet navaet, etc. Lisboa, na Offic. Morazziana 1788. 8.* 4 tomos.

— Ibi, 1802. 8.° 4 tomos. Ha terceira e quarta edipOes, esta ultima 6 de 1841,
tamhiim em 4 tomos de 8.°

A traduc(3o 6 diversa de outra, que da mesma obni fez o dr. Francisco

Pujol de Padrril, em 10 volumes. (V. no Dieeionario tomo in, o n.° F, 1732.)

764) Methodo de rettituir a vida dt pettoat opparentemente mortat, por
affbgamento ou tuffocaeao: recommendado pela Sociedade Humana de Londret

;

e deteripgSo e figura do retpirador de Mudge, com a maneira de utar d'eUe: e

um lummario <U)t teut effeitot not tottet catarraet recentet, e n’outrot ackaquet

do bofe, etc. Lisboa, na Tro. Nnnesiana 1790. 8.° de 31 pag.— Por equivoca-

ao que parece. se inoicon este opnsculo como original no catalogo do sr.

GusmSo, senuo verdadeiramente mera tradncfSo, como declara o pr(mrio Paiva.

768) Methodo teguro e facil de curar o gMico, eompotto por J. J. Gardane:
traduzido em vulgar para tervir de tuppleniento ao Avito ao povo do dr. Tittot,

e a Boutrina dot enfermidadet venereat do dr. Plenek. Lisboa, na Offic. de An-
tonio Gomes 1791. 8.' de 79 pag.
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766) Divuao methodiea do* animaes mammaet, con/brnu> n flitIrilmMo de

Seopoli. Lisbo^ 1786 Ibl.

767) Divuao methodiea dot ntetmos animaes, ctmforme o melhodo de Lin-

neo. Lis^a, 1786. fol.

768) Divitdo methodiea dos quadrupedes, conforme o melhodo de mr. Dris-

tott. Listwa, 1786. fol.

769) Divituo metiwdiea das avet, conforme o methodo de Seopoli. Lisboa,

1786. fol.

. 770) Divisao meUtodiea das mesmas, conforme o melhodo de mr. Brisson.

Lisboa, 1786. fol.

771) Divitdo methodiea dot metmat, conforme o melhodo de Linneo. Lisboa,

1786. fol.

772) Divitdo methodiea dos amphibios, conforme o melhodo de Seojwli e

Linneo. Lisboa, 1786. fol.

773) Divitdo methodiea dos peixes, conforme o melhodo de Gouan. Li.slioa,

1786. fol.

774) Divitdo methodiea dos mesmos, conforms o melhodo de ScohoU. !,is-

boa, 1786. fol.

776)

Memoria em que se prora que as feridas de pelouro, on de armas de

foqo, too par si innocentes, e simples a sua eura: por D. Paulo Antonio lUir-

rola, tiraaa do castelhano em linquagem, e attgmenlada com alqnmas nolas. Lis-

l)oa, 1800. 8.®

776) Philosophia chimica, ok verdades fundamentaes da Chimica tnmlerna,

dispostas em nova ordem por A. F. Fourcrog ; tiradas do fraiicez em linquotjcm,

e accreicentadas de notas e de axiomas apanhados dos ultimos drscobrimenlos.

Lisboa, 1801. 4.“—Semnda edifw, ibi, 1816. 4.*

777) Comjiendio das enfermidadct tenereas, polo dr. Jodu Frcderko Fritz,

traduzido e accrescenlado com notas. Lisbon, 1802.

778) Tratado theorico e pratieo das chagat, precedido de urn ensaio sohre

a direc^ e cura cirurgica da in/lammafdo, tuppuracdo e gangrena; jior Ben-
jamin Bell, traduzido da quarta edifoo mgleza, e angmentado com muUas nolas

e iUustrofOet. Lisboa, 1802.

779) Chave da pratiea medico-Brotoniana, ok ronhecime/ito do esladn ct-

llimico e atthenico imdominante nos enfermidades
:
peln dr. Weiknrd, trusla-

ilndo em italiano pelo dr. Luis Frank; em hespanhol com urn compendio da Iheo-

ria Broumiana pelo dr. D. Vicenle Mitjavilla e Fisonel; c cm linguagem com aJ-

giimas notas. Lisboa, 1800 a 1807. 8.* 4 tomos.

780) Noticia dos mappat syrtopticos de Chimica, jmra serrirem de resnmo
at lifSes dados tobre esta tciencia wos escholas de Paris, por A. F. Foiirnvg;
verttacu em linguagem e accreteentadas. Lisboa, 1802. 4.”

781) Divisao dot enfermidades feita tegundo os principios do systemu de
Brown, ou Notologia Broioniana, pelo dr. Palenano Luis Brera, trasladada

em hespanhol com urn ditcurto pretiminar sobre as Nosologias pelo dr. Vicente

Mitjavdla e Fisonel; e em portu^z com algumat notas. Lisboa, 1800. 8.®

782) £tuaio sobre a nova doutrina medico de Broim em forma de carta.

])or Manuel Bizo, de Constantinopla; vertido ejn linguagem. Ijisboa, 1807. 8."

783) Fundamentos bolanicos de Carlos Linneo, ime expOem, em forma de

aphorismot, a theoria da tciencia 6o(anica; verlidos do latim em jxirluguez, illnt-

tiados e augmentados. Lisboa, 1807. 4.°

784) ba febre e sua turafoo em geral, ou novo e seguro melhodo de rurar
facilmente por meio dos aeidot mineraes todas as especies de febres, pelo dr. Reich

,

traduzido do aUemao em franeex pelo dr. Marc, e d'esle para portugucz com iw-

notofOes. Bahia 1813. 8.®

785) Protpeeto de um tytlema simplicusimo de Medicina, ou illustraciio e

confirmofdo da nova doutrina de Brown pelo dr. IVeikard, e annotagoes de
Frank, traduzido com annotagoes. Bahia, na Typ. de Manuel Antonin da Silva
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Serva 1816. 8.* 2 tomos com xxviii-364 pap., e 320 pap.—0 sr. B. X. Pinto

de Sousa, do Rio de Janeiro, me enviou ha pouco tempo com varios ontros li-

vros um exemplar d'esta edifao, que no r.atalogo do sr. GusmSo foi dada por
equivocal como feita cm Lisboa.

786) Manual de Medicina e Cirurgia pratica, fundada tobre o syslema de

Brown, pelo dr. Weikard, traducfdo litre dategunda edigao atlemd em italiano,

augmenlada pelo dr. Brera, e lirada em linguagem com annotofOes. Lisboa, 1818.

8.* 4 tomos.

787) 0* ultimoi momentot de Maria Theresa, imperalriz de AUemanha,
tradusidos do franeez. Lisboa, na OlEc. de Filippe da Silva e Azevedo 1786. 8.*

OBRIS ALHEU8. DDE 0 DR. PlITl ORDENOD, CORRIGID,

ADDITOD OD FEZ WPRIHIR

788) Novo Diccionario francez-porluguez, composto tegundo os mats cele-

bres Diecionarios, e enriquecido de muitos termos de medicina, de analomia, de

cirurgia, de pharmacia, de chimica, de historia natural, de botanica, de malhe-
matica, de marinha e de outras arlet e sciencias: nntarelmente cnrrigido, aug-
mentado e addiiado com um sem numero de termos e de locucOes, e algumas
phrases em ambos os idiomas. Lisboa, na Otiic. de Filippe da Silva e Azevedo
1786. 4."

£ a quinta edi(6o do de Miguel Tiberio Pedegache (vej. no Diccionario o
artigo competente), accrescentado por Paiva.

789) Exame de Sangradores etc., composto por Manuel Jose da Fonseca

i

vej. o artigo competente), correctoe accrescentado. Sexta edigda. Lisboa, na Offic.

lorazziana 1786. 8.°

790)

Observa(oet praticas sobre a tysica ptdmonar : escriptas em inglez pelo

dr. Samuel Foart Stmtnoni, traduzidas em latim pelo dr. F. A. Van Zandyehe,
e em portuguez por Franctseo Jose de Paula ; accrescentadas com algumas notas

e observofOes. Lisboa, na Offic. dos herdeiros de Domingos Gonsalves 1789. 8.*

791)

Discurso critieo, em que se mostra o damno que tern feito aos doentes,

e aos progretsos da medicina a tntroducfdo e uso dos remedies de segredo, etc.

Escripto por Jose Henritnies Ferreira (vej. o artigo re.^ectivo), e ordenado
etc. Lisboa, na Offic. de Filippe da Silva e Azevedo 178o. 8.°

792)

Pharmacopeia CoUegii Regalis Medicorum Londinensis, additamentis et

animadversionibus aucla. Olisipone, ex Typ. Reg. Acad. Scientiarum Olisipo-

nensis 1791. 8.°

793)

InstituifSes ou elementos de pharmacia, ertrahidos dos de Bourne, e

reduzidos a novo methodo pelo dr. Josi Francisco Leal (vej. o artigo compe-
tente) etc. Lisboa na Offic. de Antonio Gomes 1792. 8.*

794)

ProvisSo do Detembargo do Paco de 13 de Ferereiro de 178.3, na qual

se eoncedeu faculdade d Camara da villa de Almada, de augmentar o partido do
medico da mesma villa, e condiedes que o medico do referido partido e obrigado

a eumvrir, etc. Lisboa, 1788. 8."

Para nlo alonw mais este artigo deixo de mencionar varias outras obras,

originaese traduzidas, que ficaram manuscriptas, e que, ou se extraviaram de
to£i ou existem em mao desconhecida; cujos titulos podem ver-se no Cata-

logo ji citado acima (n.* 751) ou em outro que se imprimiu separadamente
com o titulo

:

795) Catalogo dot livros eompostos, traduzidos e dados a luz por Manuel
Joaquim Henriques de Paiva, etc., etc. Lisboa, na Offic. de Antonio Rodrigues
Galnardo 1807. 4.* de 12 pag. innumeradas. 0 unico exemplar ^e d’elle vi

atd agora, foi-me ha poucos mezes dado graciosamentc pelo sr. F. X. Bertrand,

em cma casa se conservava de tempo immemorial.
0 dr. Paiva foi tambem, nos annos de 1788 e seguintes, redactor principal

do Jomal Encydopedico (vej. no Diccionario, tomo iv, o n.* J, 2124) de que
TOKO VI 2
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se publicaram ao todo 37 eademos ou li volames, sem contar o numero avulso

impresso em 1806.

FR. HANDEL DE 8. 40AQD1H HAIA, Religioso nSo sci de que Or-
dem. Nos annos de 1808 e seguintM fez imprimir por sua conta na Imprensa
Nacional varios opasculos anonymos, dos quaes todavia nio sei se foi auctor,

ou simplesmente editor. Os titulos sto os seguintes

:

796) Exvosi(uo dot faclot e machinates com que se preparou a tuurpafdo

da corda de Hespa^a, e dot meios que o Imperador dos francezes tern potto em
pratica para r^ital-a: escripta em hespannol por D. Pedro Cevallos, e tradu-

zida em portuguez. Lisboa, na Imp. Regia 1808. 4.“ de 80 pag.— llouve se-

gunda, terceira e quarta edi(des do mesino anno, e feitas na mesma imprensa,

tirando-se da ultima quatro mil exemplares ! I Isto explica a facilidade com que
estes apparecem no mercado de livros usados. Al^m das referidas, ha ainda

outra edi^ao do mesmo opusculo (sendo por^m a traduc(2o diversa) feita na
Oflic. de JoSo Rodrigues iSfeves 11^, 4.° de 103 pag.— E outra feita no Rio

de Janeiro, Imp. Regia 1809. 8.° gr. de 96 pag., oa qual me enviou um exem-
plar 0 sr. Varnhagen.

797) Prociamofoo e Gazeta do Inferno. Lisboa, Imp. Regia 1808. Duas fo-

Ihas de impr^sSo.

798) memoria aos libertadores da patria. Ibi, 1808. Duas folhas de im-
pressSo.

799) Besta de tele cabe^at e dez comos, ou Napoledo imperador dos fran-

cezet, etc. Ibi, 1809. 4.°

800) ReUifdo dos tuecetsos de Amarante pela tnnudo dot francezes. Ibi,

1809, 4.° de 11 pag.

801) Exame criiico tobre o papel intitulado • Anti-sebastianismo«. Ibi,

1809. 4.* de 50 pag.— Elsta puolica^, da qual se extrahiram seiscentos

exemplares, foi, como se vd do titulo, motivada pela appari(So de outra que
sabiu, em numero de quinhentos exemplares, com o seguinte rosto ; .4nli-tebas-

tianismo, ou antidote contra varios abtttos. Lisboa, Imp. Regia 1809. 4." de 3ii

pag. £ t^bem anonyma
;
pordm d’ella foi auctor ou editor um Josd Rodrigues.

Em todo o caso, o estylo e linguagem do Anli-sebastianitmo denunciam uma
penna mui pouco exercitada; ao contrario, os do Exame inculcam ser de pes-

soa j4 habituada a escrever p^ o publico; posto que a dic^So nSo seja de todo

pura, como se vd do Glossario de D. Francisco de S. Luis, onde vem apontados
alguns gallicismos de phrase, que no Exame se encontram ; com quanto a obra
nSo seja ali mencionada com o seu titulo expresso.

Devo advertir aos que o nSo sabem, que a este Exame critico se ajuntou

depois uma tabella das erratas principaes, a qual sendo impressa fdra de

tempo, falta muitas vezes nos exemplares que tenho visto do referido opus-

pulo. l£ aliis importante, pois contdm nfio menos de vinte e duas correepdes a

outros tantos erros.

• ? FR. HANDEL JOAQDIH DA HAE DOS UOHENS, Franciscano

da provincia dos Algarves. Das suas circumstancias pessoaes nada mais pude
apurar, nem ver tio pouco a obra seguinte impressa em seu nome, da qual s6

tive noticia por informafSo do sr. Figaniere;

802) Academia phihtophica das artes e das sciencias, que ensina os prin-

eipios dot conheeimentot humanot, ou as nofoet geraet de todas at artes, de todas

at sciencias e de lodot os officios uteis ao bem commum da sociedade. Rio de Ja-

neiro, na Imp. Regia 18ll 8.° 5 tomos.

• HANDEL JOAQDIH DE HENEZE8, OfBcial da Ordem imperial da
Rosa, e Cavalleiro das do Cruzeiro, Christo e S. Bento de Avis; condecorado

com a medalba de honra do exercito cooperador da boa ordem; Medico appro-
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vado em medieina e eimrgia pratica ; GrurgiSo-mdr reformado com a padua-
fio de Tenente-coFonel, etc.— Foi E^caminador da extiiicta Academia Medico-

cirurgica do Rio de Janeiro, e prestou os services proprios da sua proflssAo

como Chefe da reparticio de saude militar, cm Pernambuco no anno de 1817,

nas provincias do norte em 1824, e na de S. Paolo em 1825 e 1826. — N. no
Rio de Janeiro a 8 de Dezembro de 1789.— Vej. a sui Biographia, escripla pelo

sr. dr. Mello Moraes, impressa em 1861.— E.

803) Expotiaio hitiorica da Mafonaria no Bratil, particularmente tia pro-

vineia do Bio tU Janeiro, em relacuo com a independencia e integridade do tm-
perio. Rio de Janeiro, Empreza Nacional do Diario 1857. 8.° de 67 pag.

AUm d’este opuscule, que encerra particularidades reconditas e de pro-
veito para a historia da epocna a que se refere, o auctor tern publicado varios

artiros scienti6cos, insertos sem declaracSo do seu nome em varios periodicos

do Brasil. Escreveu tambem umas Memoriae icerca dos successes pobticos

occorridos em Pernambuco em 1817 e 1824, as quaes devem sair impressas na
eontinuaf<o da Corographia hittoriea do Bratil, que esU colUgindo e publi-

cando o sr. dr. Hello Moraes.

• P. MANUEL JOAQUIM DE HTOANDA REGO, Presbytero secu-

lar, Reitor e Lente de Pnilosophia racional no Seminario de Jaca-acanga.

N. no Rio de Janeiro em . E.

804) Lifoet elementares de Logica e Metaphytiea, offereeidat a S. M. /. o

IT. D. Pedro II, ele. Rio de Janeiro, Typ. de R. Ogier it C.* 1839. 4.“ de
vm-74 pag.

MANUEL JIOAQUIM DA MATTA. (V. Jote Pegado da SiltM e Aze-
tedo.)

MANUEL JOAQUIM MOREIRA COUTINHO, Bacbarel fomiado na
Faeuldade de Medieina pela Uoiversidade de Coimbra, e Medico do Ho^ital mi-
litar estabelecido em Lamego no tempo da guerra peninsular; Socio corres-

pondente da Sociedade das Sciencias Medicas de Lisboa, etc.— Foi natural de

S. JoSo de GaUo, logar que antiganiente pertencia ao concelho de Celorico de
Basto, e boje ao de Amarante, na provincia do Hinho; n. a 29 de Janeiro de

1781, e m. a 21 de egual mez de 1^.— D'elle tracta o sr. Rodrigues de Gus-
mio nas suas Memoriat biographicat dot Medicot e CirurgiOet portuguezes, a
pag. 138.

Ouvi que publiclra em 1819 uma Memoria impressa em Paris, sobre pon-
tos de interesse local da provincia do IJouro, e outra sobre assuropto politico

em 1844. Nio as pude ver, nem achar ouem me fomecesse de taes escriptos

mais cabal infonna(ao. AUm d’estes, ou ae outros por ventura ignorados, com-
poz:

805) Memoria tobre o uto dot banhot de mar.— Sain posthuma no Jomal
da Sociedade dot Seieneiat Medicos, 2.* serie, tomo v, pag. 49, 72 e 143.

806) Retumo abbreviado da historia da Medieina.— No mesmo jomal,
vol. dito, pag. 90, 157, 297 e 331.—£ para sentir que n'elle se nHo encontre

nem uma sd letra com referenda ao est^o da sciencia em Portugal I

MANUEL roAOUm NUNES DE ABREU ROCHA E OUADROS,
Bacbarel formado em Leis pela Universidade de Coimbra, natural da cidade de
Braga. N. a 2 de Marco de 1798. Por obito de sua mSe, e na qualidade de pri-

mogenito, ficou berdeiro da casa e quinta da Torre de Cardoso, sita junto a
GuiroarSes, de cuja origem e solar tracta Carvalho na Corographia Portugueza,
tomo I, pag. 107. Na sua patria serviu por vezes alguns cargos publicos, taes

como 0 de Syndico da Camara Municipal, Juiz de Direito suostituto, Hembro
do Conselbo de Ustricto, etc. M. em 21 de Novembro de 1851, deixando sau-
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doaas recordaffies a sens compatriotas, de queni era geralniente bemquislo e
respeitado. I>cixon inanuscriptas variaa Memorial genealogical e Arrores de

Collados de fainilias portugiie/.as, fructos de sua applica^to aos estudos da ge-

nealogia, em que foi, dizem, mui versado. Existem hojo estes trabalhos com
grande estima^So em poder de seu irmio e successor o reverendo P. Antonio
Joaquim Nunes de Abreu e Rocha, abbade de Sancta Maria de Moure. Durante
a sua vida s6 fez imprimir o opiisculo seguinte:

807) A gueslao da bastardta na meeessdo dot morgadot, ou o numifetio de

direito e de facto, que asiiitem a Luis Pereira Coulinho de Villiena Cameiro
Rangel de Vasconeellos, na causa de retiindica(oo do morgado denominado de

S. Maitido de Villa do Conde, que Uie move o fUho baitardo de seu irmSopri-
mogenito Antonio Pereira Coutinho de Vilhena. Braga, Typ. Bracarense lw5.
Fol. de 14 pag.

E instructiva e curiosa esta allega^ao, pelas noticias que cont^m de toda

a legislafdo reguladora da materia, sendo abls escripta com boa digestSo, me-
thodo e clareza; merecendo por i.sso os Iouvora« dos entendidos. Os cxempla-
res sSo raros, e um que possuo devo-o i bondade do sr. dr. Pereira Caldas,

por cuja interven^So obtive tambem as presentes noticias.

MANUEL JOAQUIM PEDRO GODINA, Empregado na Reparti(ao

civil do Arsenal do Exercito, e vivia ainda, segundo creio, em 18o7.— E.

808) Guerra da succestao em Portugal, pelo almirante Carlos Napier, conde

do Cabo de S. Vicente. Londret: 1836. Traduzida em portuguez. Lisboa, Typ.
Commercial, rua dos Calafates n.° 114, 1841. 8.* gr. 2 tomos, o 1." com x-j52
pag., e mais cinco innumeradas no 6m, contendo satisfa;So aos leitorcs e er-

rata: 0 2.° com 366 pag.— No tomo i entre as pag. 220 e 223 tern tres map-
pas no formato do livro, indicando as diversas posi(des das duas esquadras
portuguezas na ac(So naval de 3 de Julho de 1833, em frente do cabo de S. Vi-

cente.

809) Varias poetiat publicadas no Cotmomma Litterario (1840), a pag.

103, 196, 199, 200 e 207, e no Recreio, jomal das familial, tomo i (1830), a

pag. 78, etc.

MANUEL JOAQUIM PEREIRA DE FIGUEIREDO. (V. D. Fran-
cisco da Soledade, e Opusetdos dcerca do Sebaslianitmo.)

MANIfEL JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, Cavalleiro da Ordem
de N. S. da ConceifSo, Lente da c.adeira de Commercio na Academia Polyte-
chnica do Porto, nome.ido por decreto de 19 de Outubro de 1836.— E.

810) Apontamentos para a biografdiia do cidadao Jose da Silva Pottos,

por .‘ilg. Sydney. Porto, 1848. 8.* gr.

A proposito d'este opusculo, de que ainda nio pude ver algum exemplar,
diz a Revista Popular, tomo i (1849), pag. 131 : «Que elle conidm a narrafSo
de factos mui importantes, e uue lan;am graude luz sobre a historia contem-
poranea, escriptos com urbaniaade e decencia, que nem sempre sc encontram
nas publicapOes politicas do tempo >.

P. MANUEL JOAQUIM RIBEIRO, Presbytero secular. Professor re-

§

io de Philosophia na capitania, hoje provincia, de Minas-geraes, no imperio
o Brasil.— Foi natural de Sanhoane, em Portugal, e vivia ainda emVilla-rica

no anno de 1813. D’elle nSo pude alcanpar mais particulares noticias.— E.

811)

Obras poetical, cme debaixo dos auspiciot do ill.'” e ex” tr. Ber-
nardo Jose de Lorena, conde, de Sarzedat, ex-^emador da capitania de Mi-
nat-geraes, manda ao publico, etc. Lisboa, na Imp. Regia 1805. 8.° de 109
pag-

Obras poelieat, que debaixo dot ausptcios da ill."" e ex.” sr.‘ D. Maria
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Magdalena Leile de Oliveira, etc., etc., manda ao publico. Tomo ii. Ibi, na ines-

ma Imp. 1806. 8.” de iv-137 pag.— Coniprehendem tantD um como outro vo-
lume, sonetos, odes, Ijrras, etc.

812) Ode pindarica aos annos do ill." e ex."" tr. D. Francitco de Auit
Masearenhat, conde de Palma, etc., em 30 de Smtembro de 1813.— Sahiu no Pa-
triota, jonuU lillerario e politico do Rio de Janeiro, tomo n (1813) n.° 6, a
pag. 13.

813) Ode pindarica a Sua Altexa RecU (o principe regente D. JoSo, depots
rei D. JoSo VI).— Sahiu no relerido jomal, tomo iii (1814), n.* 1 a pag. 33.

0 sr. Vamhagen, que (pelo menos aid o anno de 18S0) conhecia unica-

mente d’este professor o tomo i das suas Obras poeticat impresso em 1803, em
falta de outras noticias persuadiu-se enganadamente de que elle fosse nascido

no Brasil, e como a brasileiro Ihe abriu pra^a no vol. ii do Florilegio, publi-

cado em Lisboa no refrrido anno, a pg. 3.37, considerando-o ainda tal na sua
Uittoria geral do Bratil, como se vd do tomo ii, a pag. 302. E tractando em ou-
tra prte do merito de Ribeiro como poeta, diz; >Que elle tomara por moddio
a Gonzaga, e soubera imital-o felizmentc, produzindo varias obras que por ve-

zes se equivocam com as de seu mestre em grap e naturalidade. • &tas asser-

sdes provocaram pr infundadas e inexactas, da parte do illustrado escriptor

fluminense, o sr. Joaquim Norberto de Sousa e Silva, tantas vezes citado n cste

Diccionario a proposito de cousas brasileiras, uma critica severs, encami-
nhando a estes pontos uma extensa digresslo no juizo, com que se dignou de
honrar o mesmo Diccionario. Pdde ver-se na ReviUa Popular do Rio de Ja-

neiro, tomo vn (1860), a pag. 367 e 368. Esse juizo, que mui devdras Ihe

agradep, acha-se por mim r^roduzido na collec^ao d'elles, que sob o tilulo

0 Diccumario Bibltograpbico Porluguez julgado pela imprenia conlemporanea

naeional e eslrangeira, 2.* sen's, tern de distribuir-se aos subscriptores com o
actual tomo vi. Omitti pordm n’essa rcproducpo o trecho alludido, pelos mo-
tivos que ahi mesmo indico em uma nota a pg. 49. E consinta a indulgencia

do meu respitavel consocio no Institute, que n'rate logar accrescenie em gra(a

da verdade, nSo haver necessidade da sua judiciosa, mas n'esta parte anteci-

pada correepo, quanto a verdadeira patria de Ribeiro
:
pois que possuo ha an-

nos o segundo tominbo das suas Obras, e n’elle 6zera desde niuito o devido

reparo no soneto «Tu is, oh Sanhoane, a patria amada* allegado por s. s.*, e

3
ue tira toda a sombra de duvida. Nto me preceu, comtudo, attenta a tenui-

ade do vulto do pc«ta de que se tracts, que valesse a pena o trabalho de
apressai^me em rectificar de espafo o pnto controvertido, da sorte que em
caso analogo o pratique!, com respeito a supposta naturalidade do distincto

conimbricense P. Josd Mauricio, na memoria biographica que flz inserir no .dr-

chin) PiUoreteo, tomo ii (1859). Lisonjeio-me de haver sempre, e em tudo,

tornado por norte o Kitom impendere veto, e creio que nos meus taes quaes
trabalhos litterarios bem psso reptir afouto:

• Tros Tyriusve mihi nullo discrimiDe agetur.

»

P. MANVEL JOAQVIH RODRIGVES RICI, Presbytero secular, na-

tural do logar de Villa-verde de Oura, termo da villa e prap de Chaves. N. a

3 de Janeiro de 1763. Do seu obito lUo hei pr ora noticia. Foi bom calligra-

pho e gravador a buril, do que dcu provas na seguinte composijSo, por elle

publicada no anno de 1816:

814)

ABC. Escola de mtninos, em que se acham por ma ordem alpha-

belica todas as letras e monosyllabot que os meninos devem soletrar antes de
principiarem a ler cartas, o« qualquer outra escripta, com os trastados compe-
tentes para se habilitarem a etcrever perfeitamenle o melhor earaeter de letra.

Composta e gravada pelo Padre, etc.— «.* de 24 folhas ao largo; isto i, sto
vinte e quatro estampas, gravadas em chapa de metal, inclusiva o rosto.
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Possuo am exemplar d'esta obra, qae julgo mui poaeo conbeeida; pois

que nem d'ella, nem do auctor, fazem men(do o patriarcha S. Lais naLtito de

alguns artistas pmlugtiezes

;

o sr. C. de Raczraski no i)tc(ionnatre hi$torico-ar-

(uttque de Portuoal; e o sr. Figaniere na BMiographia artitlica, inserta na
Revuta UnivertM de 4 de Novembro de 1841.

MANUEL JOAQUIM DA ROSA E SILVA, cuias circumstancias in-

vidnaes me sSo de todo desconhecidas. Foi redactor, collaborador, ou pelo me-
nos editor re^nsavel do periodico, que se publicava com o titulo;

815) A Trombela LusUana. Lisboa, 1822 e 1823, fol., cuios numeros de

1 a 25 foram impressos na Offic. de Victorino Rodrigues da Silva, e do n.° 26
em diante na ImpressSo Liberal da rua Formosa.— N'esse tempo correu de

piano que o general Stockier era o verdadeiro, ou principal redactor d’aquella

rolba.

Em 1828 comejou a publicar-se uma nova serie, com egual titulo, mas ao

que parece por differentes collaboradores.

MANUEL JOAQUIM DOS SANCTOS, Professor de Musica e instru-

mentista em Lisboa. Faltam-me informa^Oes das demais circomstandas que
Ihe dizem respeito.— E.

816) Prtnci/rios geraee de Musica do sr. Joaquim Rossini, tradutidos. Lis-

boa, 18u.—Julgo ser esta a obra de aue o auctor oflereceu exemplares ao
Conservatorio real em 26 de Mar;o do uito anno, e que vem accusada com o
titulo de Arte de Musica, nas respectivas Memoriae, tomo n (sem primeiro), a
pag. 273.

No Jomal do Commercio n.° 2373 do 1." de Septembro de 1861, sob o ti-

tulo Bibliographia, appareceu am artigo encomiastico, rubricado com as iniciaes

*M. L.» sigla bem conbeeida como indicativa do nome do sr. Mendes Leal.

Ahi se tracta de urn livro, qualiBcado de excellerUe, e que se intitula; Gramma-
tiea da Musica, ou elementos Iheoricos d'esta arte, compilados por D. Nicolau
Euslachio Cattamo, e tradusidos por Manuel Joaquim dos Sanclos. Diz mais ser

este livro nitidamente impresso em Bruxellas, etc., etc. NSo o vi, nem poaso

dar algnm outro esclarecimento dcerca de uma obra, que tamanhos elogios me-
receu a censor Uo auctorisado, como o douto bibliothecario mdr, que ali^ nin-

guem accusard de prodigalisal-os em demasia a tudo o que por ahi se imprime.

• MANUEL JOAQUIM DA SILVA, Doutor em Medicina pela Facul-

dade do Rio de Janeiro, e natural de Angra dos Reis, na mesma provin-

cia.— E.

817) Bosquejo sobre o qenio medico-philosophieo de Bwpocrates. These

apresentada i Faeuldade do Jttb de Janeiro, e sustentada emiSae Dezembro de

ImO. Rio de Janeiro, 1840. 4.° p.— Foi recommendada na Revisla Mediea

Fluminense, tomo vi, como um trabalho importante, bem escripto e novo no seu

genero; digno de servir de incentivo para imitafSo aos mo^os estudan-

tes, etc.

MANUEL JOAQUIM DA SILVA PORTO, natural provavelmente da
cidade do seu appellido, e que pelos annos de 1816 e seguintes se achava es-

tabelecido no Rio de Janeiro, traficando no commercio de livraria. — E.

818) Phedra, tragedia de Racine, traduzida verso a verso. Rio de Ja-

neiro, na Imp. Regia 1816. 4.°— Segunda edi(5o mais correcta, offerecida ao
sr. Jose de Carvalho Ribeiro. Ibi, 1821. 4.° de 91 pag. Tern no fim algumas
poesias originaes do traductor, que na primeira edi(5o se n3o encontram.

819) Etogio dirigido a amisade, e esplendida companhia qp se junta no en-

genho de Salvateira. Rio de Janeiro, Imp. Regia 1816. 4.” de 7 pag. — Em ver-

sos soltos. Sahiu tambem no Investigador Portuguez, vol. xvi, a pag. 434.
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820) Eloffio 00 glorioto tueceuo contra ot imurgenin de Pernambuco.—
E tamhem em versos soltos, e andct no Invettigador

,

vol. xxi, a pag. 3.

821) Gastronomia, oust prazeres da meza: poema em (piairo cantos, com-
posto em francez por Mr. Buchoux, e traduzido em verso portuguez. Porto,

1842. 8.°

Posto que nSo caiba a este nosso poeta urn logar distincto entre os seas

contemporatieos, creio comtudo que os seus versos nSo s3o para desprezar.

A sua mctrificacSo d corrects, fluente, e deiiuncia quando mcnos sufficiente co-

nliecimeato das regras da arte, e dos originaes que se propoz transplantar para

a lingua patria.

• D. MANUEL JOAQUIM DA 8ILVEIRA, Clerigo secular, do Con-
selho de S. M. o Imperador do Brasil, Commendador da Ordem de Christo,

Cavalleiro da de Francisco I de Napoles; Monsenhor da Capella imperial do Kio
de Janeiro, e Reitor do Seminario episcopal da mesma cidade : sagrado Bispo

do MaranhSo em 2o de Janeiro de 18Ji2, e ultimamente eleito Arcebispo da Ba-
hia, roetropolitano e primaz do Brasil, de cuja cathedral tomou posse em 27
de Junho de 1861. £ Membro do Inslituto Historico eGeographico Brasileiro,

c de outras associafOes scientiflcas e litterarias, etc.— N. em ... — E.

822) BuUas ponlificias, cartas regias, alvards e provisoes episcopaes por
que fni erecta a sancta egreja cathedral e capella imperial do Rio de Janeiro, e

se the concederam os privilegios de que gosa. Colltgidos, etc. Rio de Janeiro

1844. 4.«

823) Oroffio reeitada na abertura das aulas do seminario episcopal do Bio

de Janeiro, em 8 de Margo de 1841. Ibi, 1841. 8.“ gr.

824) Itinerario da viagem que fez a Napoles na qualidade de capdiao da
camara de S. M. a Imperatriz do Brasil, a bordo da fragata Comtituigdo, em
1843. — Sahiu no tomo i da Minerva Brasiliense (1844), come;ado no n.° 4 e

concittido no n.° 9.

MANUEL JOAQUIM DE SOUSA FERRAZ, Doutor em Medicina e

Artes pela IJniv. de Montpellier, etc.; Socio da Academia R. das Sciencias de

Lisboa.— De suas circumstancias pessoaes nSo hei por ora mais noticias.— E.

82o) Metitodo actual de inocular as bexigas, com experienciasque provam a
utilidade da sua applicagdo ao tratamento das bexigas-, etc., por Th. Dimsdale,

medico inglez; traduzido em portuguez. Porto, na OlDc. de Antonio Alvares Ri-

beiro 179. .? 8.“

826) Observagdo anatomica de urn feto humano, que em conuquencia de wm
parto laborioso passou a bexiga urinaria.— Sahin no tomo ii da Hist, e Mem.
da Academia B. das Sciencias, fol.

827) Singular observagiio, que confirma a sympathia do estomago com a ca-

bega.— Idem, no mesmo tomo.

828) Observaguo de uma thysica tuberculosa, e uma concregdo calcaria.—
Idem, no mesmo tomo.

FR. MANUEL DE S. JOSEPH, da Ordem dos descal(os da Sanctis-

sima Trindade; d diverse de tres outros escriptores do mesmo nome, mas de
Ordens dilTerentes, meneionados na Bibl. law., cujas obras me pareceu poder

preterir sem grave inconveniente. Este de quern fuo, E.

829) Compendia historico da vida e milagres do heato e extatico P. Miguel

dos Sanctos, da ordem dos descalgos da Sanctissima Trindade, e resumo das
actas da sua beatificagSo. Lisboa, na OfOc. de Francisco Luis Ameno 1780. 8.*

de xxiv-220 pag., com uma estampa.

0 P. Miguel dos Sanctos foi natural de Vich, cidade de Catalunha, e m.
com 33 annos no de 1625. Creio que acaba de ser canonisado pelo actual summo
pontifice Pio IX, jit n'este anno de 1862.
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MtAKUEL JOSE AFFONSO, e JOSE FRANCISCO DE BIELLO.ir-

iriSos no sangue, e tainbem na protissJo de Cirurgidea, que ambos exerciam em
Lisboa ao tempo da publica^ao da obra seguintc, por elles composta, hoje de
todo csguecida;

830) JVoDo methodo de partejar, recopilado dos mats famigerados e sabioi

auctores: offerecido ao sr. Theotonio dos Sanctos e Almeida, etc. Lisboa, na Offic.

de Miguel Rodrigues 1772. 8.* de xl- 171 pag.

MANCEL JOSE DE ARRIAGA BKL'M DA SILVEIRA, Dcsem-
bargador do Pa(o, Deputado as Cdrtes constituintes em 1821, e Intendeote
geral da Policia da Cdrte e Reino em 182G. Foi, segundo creio, natural da
ilha do Faial, uma das dos Azores, e in. em Lisboa, em edade provecta, na
freguezia de Sancta Isabel a 11 de Abril de 1833.— E.

831) Memoria geographica, eslahslica, polilica e historiea tobre as iUtas do
Faial e Pico, offerecidas no dia 2 de Novembro ao augusto e soberano congresso

das Cortes geraes, extraordinarias e consliluiiUes etc. Lisboa, na Imp. de Alco-
bia 1821. 4.° de 22 pag. com tres mappas.

Possuia eu d’esle opusculo nm exemplar, que ha annos cedi ao meu amigo
o sr. Josd de Torres, em vista do cmpenho que d’elle fazia para a sua vaata

collecfito das Variedades Aforiatias, onde faltava esta obra, nio a tendo po-
dido dcan^ar at£ esse tempo, apesar de todas as diligencias que empreglra a
esse intento.

MANUEL JOSE BARJONA, Uoutor e Lente da Faculdade de Philo-
sopbia na Universidade de Coimbra, e natural da mesma cidade. Por interven-
p4o do meu amigo, o revercndo prior Manuel da Cruz Pereira Coutinbo, que
poz nisso todo o empenho e diligencia que costuma, consegui verificar a final

que Barjona fdra baptisado na parochial de S. Tiago a 16 oe Junbo de 1760,
sendo filho do licenceado Simito Rodrigues de Carvalho e de D. Josepba Maria.
Desde 1791 atiS 1828 exerceu o magislerio, primeiro na qualidade de Lente
substitute, e depois na dc proprietario da cadeira de Zoologia e Mineralogia.

Menos feliz que o seu collep Manuel de Serpa Machado, que (a ser certo o
que se 14 em uma corresponuencia do sr. dr. A. J. R. Gomes de Abreu, inserta

em o n.“ 3093 do jornal .1 Nacdo, de 2 de Mar^o de 18S8) nem foi demittido,

nem padeceu algum incommode no periodo de 1828 a 1833, com quanto se

recusasse a reconhecer e jurar o sr. I). Miguel como reinante, e at4 a subscre-

ver o auto, que em taes occasiOes era de use lavrar-se na Universidade, o po-
bre Barjona, entJo septuagcnario, foi logo preso na cad4a da Universidade em
Junbo oe 1828, e processado como revolucionario e desaffecto ao govemo, va-
lendo-lhe apenas a influencia e protccfHo de um realists seu discipulo e amigo
para que Ine concedessem livrar-se em Coimbra, e nSo perante a Al(ada do
Porto, como Ihe estava destinado.

Na falta de prova bastante para o condemnarem, foi solto, ficando por4m
sob a vigilancia da policia, que nunca o perdeu de vista I A prisSo e processo
seguiu-se a demissSo, e com esta a perda do ordenado de lente, conservando-se-
Ibe comtudo uma peiisao annual de 9OJO0O ou lOOJOOO r4is, como coropen-
sa(So dos Compenaios de Melallurgia e Mineralogia abaixo indicados, que eram
propriedade sua, e de que a Faculdade se servia no ensino das respectivas ca-
oeiras. Em Uo trisics circumstancias, privado dos auxilios de seu filho o sr. dr.

Antonio Joaquim Barjona, que andava enUo emigrado por GalUza e Inglaterra,

o infeliz velho vendeu tudo o que possuia, e contrahiu nSo poucas dividas, va-
lendo-se da generosidade de amigos, entre us quaes se contavam at4 alguns
realistas, que o conbeciam de pcrto, e apreciavani o seu merito e boas quali-
dades. N’esta penosa e amargurada situa^do aggravaram-se-lhe os padecimen-
tos proprios da edade, e faleceu miseravelmente na freguezia de S. Christovam
a 16 de Novembro de 1831, sendo comtudo inexacto que cbegasse a mendigar

Digitized by Google



MA S8

as esmolas dos vundantes na Portagem, oa em oatroa k^;ares pnblicos, como
por esse tempo se cspalhou.— E.

832) MetaUurgia EUmnta, ^urt ampUuimi Philo$oj^iei Ordinu jussu ad
Mum academicieii ^ucubraril. CoDimbrics, Typ. Acad. 17w. 8.* de xn-302 pag.,

com quatro cstanipas.

tU3) Taboos mintraiogicas. Coimbra, Imp. da Uuiv. 1823. 4.*— Ibi, se-

guiida edifJo, 18.')3. 4.° de 256 pag.

Estas obras deixaram desde muito tempo de servir de compeodios no en-

sino das respectivas discipUnas.

• HANUEL JOSE DA COSTA BAST08, Doutor em Hedicina pela

Faculdade do Rio de Janeiro, natural da mesma pmvincia, etc.— E.

834) Proposifuet loAre hyjiertrophia do corocuo. Thett apresentada d Fa-
culdade de Uedicina, e susteiUada a 12 de Deiemoro de 1840. Rio de Janeiro,

Typ. de Laemmert 1840. 4.° gr. de 18 pag.

MANUEL JOSE DIAS CARDOSO, Tenente-coronel graduado do
corpo de Engenheiros em 1842, Cavallciro da Ordem de Avis, e era ainda em
18JH empregado no Archivo Militar.— E.

835) Apontamenlos e reflexoes sobre as iinhas do Norte de LMoa, on linkas

de Totres-redras, pdo capitdo engenheiro M. J. D. C. Lisboa, na Imp. da Viuva
Neves A Filhos 1823. 4.° de 34 pag.

Vej. sobre este assumpto no tomo u do Dieeumario o n.* C, 312; e no
tomo V 0 n.* J, 4214.

MANUEL JOSE FERREIRA.— )'Fe;. Fr. Manuel de Pina Cabral.J

MANUEL JOSE DA FONSECA, Cirurgiio, natural deTeixoso, temio
da villa da Covilha.—E.

836) ^C) Exame de sangradores, que em forma de dialogo ensina aos met-
tres o que devem perguntar, e aos discipulos o que se comprekende na arte de

sangrar. Lisboa, na Offic. nova 1745. 8.”

Nao respondo pela veracidade d'estas indica^lles, porque ainda nio pude
vcr algum exemplar de tal edi(2o, mencionada por Barlxiea, e d’elle transcripta

para o pseudo-Cafaioip) da Academia. Vi porem um exemplar de outra, com a

designafSo de terceira. Lisboa, na Offic. de Pedro Ferreira 1769. 8.° de 88 pag.;

e outro de uma que falsamente se diz segunda, Lisboa, na Imp. Regia 181u. 8.°

de 74 pag. Creio que ha ainda uma de 1786 (vej. Manuel Joaquim Henriquee

de Paaa), e nSo sei se mais algumas.

Este tractado escripto com methodo e clareza, servia muito bem n’outro

tempo, como apropriado iis fracas luzes e comprehensSo d’aquelles para quern

seu auctor o compozera.

MANUEL JOSE GOMES DE ABREU VIDAL, Bacharel formado
(se 0 era) em uma das Faculdades de Direito da Universidade de Coimbra,
Advogado da Casa da SuppUcafUo em Lisbo^ etc.— Por uma d'aquellas trans-

forraa(5es politicas que parecem inexplicaveis, mas que boje so tornam menos
repmaveis, a vista da frequencia com que se repetem, tendo abra^o de prin-

cipio enthusiasticamente as ideas da revolu(<o de 24 de Agosto de 1820, pas-
sou algum tempo depois a ser apostolo nSo menos fervoroso das doutnnas
absolutistas.—Creio que e falecido ha muitos annos.—E.

837) 0 Amigo do Potv. Periodico politico. Lisboa, na Imp. Nac. 1820
a 1821. Fol. NAo traz a indica(2o do seu nome, e durou apenas algunsmezes.

838) Anaivse da senten^ proferida no Juizo da huonfideneia em iS de
Outubro de 1817, contra o lenente-general Gomes Frtire de Andrade e outros,

pelo crime de alia traifiio. Lisboa, na Typ. Morandiana 1820. 4.* de 36 pag.
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839) AlUgofdo em arau de revisla, a favor dot martt/ret da patria, con-

demnados a morte e a degredos e conkteot, pdas nuUas e barbarat sentetifot

proferidat em 15 « 17 de Outiibro de 1817. Lisboa, na Imp. Liberal 1822. 4.°

de M pag.

840) Carta primeira ao marquez de Palmetla D. Pedro de Soma Holstein.

Lisboa, na Typ. Horandiana 1829. 4.° de 44 pag.— Posto que datada de 12 de

Julho de 1828, sd vein a imprimir-se no anno immediato. A carta 6nda pro-

priamente a p<^. 20; d'abi atd o 6m do opusculo seguera-se pe^as justiCcati-

vas, com resj^ito na sua maior parte aos actos que precederam a separa(So

legal do Brasil.

£ nma acalorada diatribe contra o marquez, e contra os liberaes; na qual

0 auctor advoga a legitimidade do sr. D. Migcel, pretendendo mostrar que o
sr. D. Pedro perddra por estrangeiro o direito i corda de Portugal; addu-
zindo para sustentar a sua doutrina as leis fundamentaes do reino, e varios

exemptos bistoricos, que segundo elle a comprovavara. Nunca vi roais que esta

primeira carta, nem ouvi que se publicasse mais alguma.

MANUEL JOSE GOMES PfNTO, de enjas circumstancias pessoaee

nada pude averiguar. Escreveu, ou publicou por sua conta

;

Ml) Refleieliet analyticas ao « Manifesto > de D. Pedro. Lisboa, na Imp.
Regia 1832. 4." Opusculo de seis e meia folbas de impressSo, que ainda nSo vi,

e que tambem nSo encontro mencionado na Bibliogr. Hist, do sr. Figaniere.

MANUEL JOSE GOMES LOUREIRO, do Conselbo de S. M., Bacha-
rel formado em Leis, Deputado do antigo Conselbo Ultramarino, etc.—A sua
biogranhia sabiu no Diario do Govemo de 30 de Maio de 1855, extrabida em
parte de outra que vem no 6m da obra seguinte, por elle composta

:

842) Memoriat dos esiabelecimentos portuguezes a Leste do Cabo da Boa
Esperattfa. Lisboa, Typ. de Filippe Nery 1835. 4.° de vii-469 pag., e inais duas
com a errata.

843) Additamentos as diias Memoriat, em que te referem alnumat jnarli-

cularidaaet do estabelecimento de Macau. Lisboa, na Typ. da V.‘ Silva A Filhos.

1836. 4.*

MANUEL JOSE GONSALVES, EscrivSo da Junta do Deposito Pu-
blico, e Cavalleiro da Ordem de N. S. da Concei(do. Foi natural de Lisboa, e

m. a 8 de Septembro de 1860.

Segundo se Id em uma extensa noticia necrologies e biographica que a

seu respeito sabiu no Parlamento n.° 702, de 11 de Septembro do dito anno, foi

elle redactor ou collaborador do jornal religioso 0 Catholico, impresso em IJs-

boa em 1839, e escreveu tambem no Estai^rte, Malraca, Poptdar, Lei e ou-
tros periodicos politicos.

MANUEL JOSE JULIO GUERRA, Commendador da Ordem de Chris-

to, e da de Carlos 111 de Hespanba, Cavalleiro das da Torre e Espada e S. Bento
de Avis; Brigadeiro graduado do co^ de Engenheiros, Superintendente dos
inelhoramentos da navega^iio do Tejo, etc.— N. em Setubal (na freguezia de
N. S. da Annunciada) a 12 de Mar;;o de 1801, e teve por paes o tenente quar-
tel-mestre que foi do batalhdo de capadores n.° 5, Josd Julio Guerra, e D. Clau-
dina Rosa Vidal. Feitos os primeiros estudos sob a direcfSo de urn seu tio pa-
terno, religioso da Ordem dos Agostinhos cal^ados, seguiu e completou com
distinc;So o curso da arma d’Engenheria.— E.

844) Guia do operario nos trabalhos publieos, ou resolugao de dirersos

problemas simples, e proprios dos mesmos trabalhos. e dos de agrimensura, com
uma serie de taboos para mais a facililar, e egualmenle util aos nossos aratia-

dores ou agrimensorts. Lisboa, na Imp. Nac. 1850. 8.* gr. de vn-224 pag.; e

um appendice com 94 pag.
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Na qnalidade de Soperintendente dot melhoramentoe do Tejo, e na de
Presidente e Vogal da commissao incambida eoi 1854 de determinar o ponto
da fronteira que devia ligar entre si os caminhos de ferro de Lisboa a Madrid,

e de escolher o ponto mais adequado, onde o mesmo caminho devia transpor

o Tejo, tern redigido e publicado varios relatorios e estudos 4cerca d’estes tra-

balhos, insertos no Boulim do Minuterio dot Obras Pubtieas; a saber:

8i5) Belatorio da referida eommistdo.—No Bolelim alludido, anno 1855,
n." 1 a pag. 4, seguido do Auto de acordo tornado pela mesma commiaaSo, e

para o dito efTeito.

846) Belatorio dot etludot e obrat effectuadat pda SuperiiUendeneia do
Tejo, durante o anno economico de 1858-1859.—No BoUtim de 1859, n.° 10, a
pag. 440.

847) Ettudos no rio Tejo, auctorisadot pdas instrucfdes que aampanham
0 decreto de 30 de Julho de 1859 para o mkhoramento da navegofdo do dito

rio e protecfio dot campot adjacentet.—Boletim de 1861, n.' 1, pag. 57; n.“ 2,

pag. 191; n.° 3, pag. 342; n.° 4, pag. 431; n.‘ 5, pag. 507; n.* 6, pag. 61;
n.° 7, pag. 37. Ainda nio concluido.

MANUEL JOSE LEITAo, Cimrgiao, de cujas circamatancias pessoaes

me laltam ainda inforroa^Oes.—E.

848) Tratado compteto de Anatomia e Cirurgia, com um retumo da hit-

toria da Anatomia e Cirurgia, sens progresiot, e estado d'ella em Portugal. Lis-

boa, 1788. 8.“ 5 tomos.

849) Arte de sangrar. Nova edifdo. Lisboa, Typ. Rollandiana 1828. 8.°

MANUEL JOSE MARIA DA COSTA E SA, do Conselho de S. M.,

Fidalgo da C. R., Commendador da Ordem de Christo, e Cavalleiro da de N. S.

da Concei;ao em Portugal, e Official da Ordem Imperial da Rosa no Brasil;

Official major da Secretaria d’Estado dos Negocios da Harinha e Ultramar, o

Deputado da extincta Junta do Commercio, empregos de que foi destituido

em 1833 por motivos politicos : nomeado Chronista das provincias uitramari-

nas por decreto de 11 de Abril de 1839, e por portaria do Ministerio do Reino
de 2 de Abril de 1842 encarregado de escrever a hisloria da monorchia mrtu-
gwza dot uUimot periodos decorridos

:

Correspondente da Acad. Real das Scien-

cias de Lisboa eleito em 19 de Junho de 1815, promovido a Socio livre em 27
deNovembro de 1821; Substitatod’elfectivoem25deNovembrodel824, sendo
ainda n’essa qualidade eleito Vice-secretario em 27 de Novembro de 1827 : So-
cio effectivo ^ mesma Academia em 10 de Novembro de 1834, e Director da
classe de Sciencias moraes e Bellas-letras em 19 de Dezembro de 1838 ; Mero-
bro do Conservatorio Dramatico por decreto do 1.* de Septembro de 1838;
Socio correspondente do Instituto Historico e Geographico do Brasil, etc.—N.

em Lisboa a 11 de Haio de 1791, sendo filho do professor regio e socio da
Academia Joaquim ioeb da Costa e Si, de quern ji 6z men^o aeste Dtcctono-

rio, e de D. Anna Rosa do Nascimento Villas-boas, prima do celebre arcebispo

d'Evora D. Fr. Manuel do Cenaculo. Fez os seus estudos no lar domestico, sob
a direcfSo de seu tio Josi Anastasio da Costa e Si, tambem mencionado n’este

Diccionario. Conservou-se sempre celibatario. M. depois de penosa enfermi-
dade, e tendo padecido nio poucas privafdes, na viUa de Cintra a 6 de Outu-
bro de 1843, onde foi o seu cadaver sepultado no cemiterio publico, em sepul-

tnra distincia, que Ihe mandou preparar o ministro do Brasil n’esta cdrte, o
sr. A. de M. V. de Drummond, que nos ultimos annos fdra seu constante amigo
e valedor.— Para a sua biographia vej. o Elogio necrologico lido na Acad. Real
das Sciencias pelo P. Recreio, impresso em 1846. Em 1845 se estampou na
officina lithographica de Manuel Luis o seu retrato de meio corpo, deseuhado
pelo artista mcolau Josi Possollo Lecoingt.

Eis aqui o catalogo das obras que noe deixou, tanto impressas como
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ineditas, regulando-ne, quanto a eatas, pelo que vcjo descripto no citado

Elogio.

ESCfUPTOS IHPRESSOS

880) Taboa de erraUu, e das emendas par obsemafuo, reflexdo e adtxr-

lencia d obra intitulada • Os Sebastianistas > altribuida ao douto e bent cotiAecido

Fr. Jose Agostinho de Maeedo. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° de 19 pag.— Sa-

hiu com 0 pseudon^o Jos^ Manuel Garcia da Ciinba.

851) Elogio htstorico do doutor Alexandre Rodrigues Ferreira: lido em
sessdo pMica da Acad. Real das Sciencias.— Sabiu no tomo v, parte 3.* da His-

toria e Memorias da Acad., fol.

853)

Elogio historico de Sebastido Francisco de Mendo Trigoso Homem de

MagaUides: lido na sessdo publico da Acad. Real das Sciencias de 2i de Junho
de 1838.— Sabiu no tomo ix da Hist, e Mem. da Acad., 1835, fol.

853) Memoria sobre a serra que serve de limite ao Hrasil pelo lado das

Guianas e sobreo rio Branco, que d’etlavem para 0 rio Negro .— Sahiuno tomox,
parte 1.* da Hist, e Mem. da Acad., 1837, foi.—De pag. 333 a 350.

854) Discurso historico recitado na sessdo publica da Acad. Real das Scien-

cias do I.” de Desembro de 1833.— Sabiu no tomo x, parte 3.* da Hist, e Mem.
da Acad., fol.

855) Discurso ^ recilou no dia 1.° de Mar^ de 1838, na audiencia gue

no real paps d’Ajuda foi concedida a .icad. Real das Sciencias pelo seu presi-

dents.— Idem, no mesmo vol. e parte dita.

856) Discurso dirigido ao throno no I." de Agoslo de 1828.— Idem, no
mesmo vol.

857) Discurso historico recitado na Acad. Real das Sciencias, na sessdo

publica de 13 de Dezembro de 1830.— Idem, no mesmo vol.

858) Memoria bioi^phica do sr. Mardochai Dove.— Lisboa, na Imp. Nac.

1840. 4.* de 8 pag.—^lu sem o nome do auctor.

859) Elogio historico do e ex.'"’ sr. Cypriano Riheiro Freire, etc .

—

No tomo I, parte 1.*, da 3.* serie das Mem. da Acad., 1844. Fol. de xxvii pag.

Publicou-se posthumo, bem como os seguintes.

860) Elo^ historico de Alexandre Antonio das Neves Portugal, etc.— No
tomo I, parte 2.*, da 3.* serie das Mem. da Acad., 1844, fol. de 13 pag.

861) Elogio historico de Pedro Jose de Figueiredo.

863)

Elogio historico de Jose Corrfa da ^rra.
863) Elogio historico de Jose Banks.

Os ultimos tres sahiram no tomo ii, parte 1.* das Mem. da Acad., 3.‘ se-

rie, 1848.

D'estes, e de todos os antecedentes se tiraratn em separado os exemplares

que na conformidade dos regulamentos academicos nertenciam ao auctor.

864) Descrip^ do madro dos Sanctos Reis Magos de Griio-Vasco, que

possue 0 sr. Luis Teixeira Homem.— Inserto no jornal 0 Tribuno, de 17 de Ou-
tubro de 1843.

865) Compendia historico do occorrido na demarca^ao dos limites do Bra-
sil, do lado da Guiana franceza, offerecido a S. M. o imperador, o sr; D. Pe-
dro //.— Comprehend ia esta obra no inanuscripto original tres volumes de fo-

lio, segundo se 1^ na Revista trimensal do Institulo, tomo xx, a pag. 44 do
supplemento. Hoje acha-se inipressa (nio sei dizer se na Integra, se por ex-
tracto) na Corographia historica do Brasil, publicada pelo sr. dr. Melln Moraes,

no tomo II (1859) de pag. 76 a 105.

0BR4S DDE ricmi I1NUSC81PT4S

866) Caialogo chronologieo das obras de seu pae, Joaquim Jose da Costa e

Sd, escnpto em 1814.—Existe no archivo da Acad. Real das Sciencias, onde
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o exaininei, c d’elle mo scrvi convenientemente. Vej. no Dircionario, tomo iv,

pag. 97 e 98.

867) Supplemento ao Compendio das Epochat do P. Antonio Pereira de

Fipueiredo.— ConsU que chegava ati ao anno 1819, e exislia em poder dos
srs. Herlrand, crcio que por coinpra feita ao auctor.

868) time Diccionario geo^phico de Hetpanha.— Diz-se qoe fdra por
elle composto, on compilado aos 18 annos de edade.

869) Memoria sobre os uaoa e costumes do reino em eleifOes.

870) Noros additamentos ao «lndicc chronologico • do sr. Joao Pedro Ri-
beiro.— De\e existir no archive da Academia, a quern o oniereceu.

871) CoUecfuo de apophtegmas, on ditos memoraveis de heroes portuguezes,

extrahidos dn historin nacional. Anno de 1804.

873)

tirevissimo ensaio sobre os successos mais importantes occorridos na
Eiiropa, desde 14 de Jmlio de 1812 ate 16 de Agosto de 1813.

873) yida de Gomes Freire de Andrade, nobre lusitano, coUigida da de

Fr. Domingos Teixeira.

874) Carlas de Eugenia, ott a boa filha: opusculo moral.

875) Projecto para urn monumenlo consagrado a perpeluar a memoria do
agradeeimenlo de Portugal, pelos succorros recebidos da Gran-tirelanha, etc.

876) Disseiiaftio sobre a inlelligencia de uma medalha aehada em Setubal.

877) (I Genio do Chrislianismo de Chateaubriand, traduzido em portuguez

e annotado.

878) I'dn'ot trabalhos sobre a hisloria antiga, e apontamentos para a his-

toria da gueira peninsular.

879) Idea abreriada do estado politico dos esiabelecimentos portuguezes em
Africa.

880) Prospecto, ou apparato da Polyglota Lusitana. (Ficon incompleto.)

881) Breves annotafdes d Memoria do ex."’ sr. risconde de S. Leopoldo sobre

os limiles do Brasil. OfTerecido ao Instituto Geographico Brasileiro, como ae

da Rerista trimensal do mesmo Instituto, no supplemento ao tomo ii.

882) Korto* poesias fugilivas.

Quasi todas as obras que nio levam declara^So ou nota especial, existiam

em p^er do irmSo do auctor, Antonio Maria da Costa e Si, que Ihe sobrevi-

veu ainda septe annos. (Vej. no Diccionario o tomo i, pag. 197.) Pelo faleci-

mento d’este em 30 de Novembro de 1850, ignore que destino levaram, ou
aonde param agora taes escriptos; nos quaes i parte o estylo, provavebnente
(como o de todos os do auctor) monotone, canpado, e despido de nervo e ele-

gancia, deveriam center ainda assim indaga^dn de proveito, e um peculio de
noticias colhidas em boas fontes, por quern teve, como elle, d sua disposifdo os

archivos publicos, os das corpora^des scientificas, o tracto e conversafdo dos

mais erudites contemporaneos, e uma escolhida livraria, constante de septe a

oito mil volumes, que juntou d costa de diligencia e grande despeza, e que era,

dizem, amplissima na parte historica, mdrmente com respeito a Portugal.

Segundo a voz publica, que corria entre os litteratos, conOrmada pela aflir-

mativa do seu biographo, Costa e Sd concebdra a idda, e formdra quando menos
a plant! para a orgamsa^do de uma Bibliotheca Lusitana, em supplemento e cor-

rect d de Barbosa. Ignora-se comtudo atd que ponto chegdra, e quaes os tra-

balhos que havia Jd realisado para esta empreza. Sabe-se apenas que iinagindra

a distribui(do das materias que devia comprehender a Bibliotheca em quatro
classes, na forma seguintc;

1.

* "Todas as obras escriptas em portuguez, e todas as suas edifdes.«

2.

* • Todas as obras escriptas por portuguezes, em gualguer outra lingua.*

3.

* "Todas as obras impressas em Portugal e seus dominios, qualquer que
fosse o seu auctor.*

4.

* "Todas as obras que tractaram de Portugal e sens dominios de qualquer
modo que leja.*
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A concepfdo era em vcrdade vastissima, e a sua completa execajSo in-

;
omportavel is for;as de urn hoiiiem so, e talvez is de inuitos rcuiiidos. Uevia

iiecessaiiameDte dar-se o que aconteceu; isto i, dear em bons desejos, ou pouco
maisi

MANUEL JOSE DE OLIVEIRA BASTOS, de cujas circumstancias

pessoaes me faltam ainda hoje informa^des.— E.

883) Roleiro da cidade de Sancta Maria de Belem do Grdo-Pard, prfo rio

Tocantins aeima, ate o porto-real do Pontal. Rio de Janeiro, na Imp. Regia 18H.
8.‘> de 19 pag.

884) Roteiro das capilanias do Para e Marankdo, Piauhy, Pernambuco e

Bahia pelos sens caminhos e rios centraes. 1819.— Sahiu na Revista trimensal

do Inslituto, vol. viii, pag. 527 a 539.

MANUEL JOSE DE JPAIVA, natural de Lisboa, e nascido a 9 de De-
zembro de 1706. Instruido nas letras humanas passou a cursar os estudos da
jurisprudencia na Universidade de Coimbra, recebendo ahi o grau de Bacharel

em Uireito Civil. Entrou na carreira da magistratura, servindo os logares de
Juiz de Fdra das villas de Odemira e Avis, pordm renunciou depois aquella
vida, por motives que ignoro, trocando-a pela profissio de Advogado, que consta

exeredre em Lisboa por alguns annos, atd que desgostoso do bullicio da edrte,

ou canrado das tides forenses, se retirara para uma quinta que possuia, onde
parece haver cqmposto a maior parte das ohras que nos deixou. Da Bibl. Lus.

torao rv, no artigo competente, colUge-se que era vivo em 1759; porem d’esse

tempo em diante nSo acho memorias suas, sendo-me desconhecida a epoeba do
seu falecimento.— E.

885) Governo do mundo em secco, palavras embrulhadas em papeis, ou es-

eriptorio da Razao : exposto no progresso de urn dialogo em que sdo interlocu-

tores um letrado, um escrevente, e as mais pessoas que se propuzerem. Auclor
Sylvestre Sylverio da Sylveira e Sylva. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno
1748. 4.° (EdicSo mencionada por Barbosa, mas de que nSo vi ainda algum
exemplar).—Novamente: Lisboa, sem designacSo de Typ., i custa de Luis de

Homes, mercador de livros 1751. 4.® de xxin-309 pag.— Tambem sob o pseu-
donymo de Sylvestre Sylverio da Sylveira e Sylva.

Governo do tnundo em secco, etc. Tomo ii. Lisboa, por Domingos Rodri-
guds 1751. 4.° de xxvni-385 pag.—Com o mesmo pseudonymo. Este segimdo
tomo d offerecido ao ill.’"’ e ex."" sr. D. Jose Mascarenhas e Lencastre, mar-
quez de Gouv(a, conde de Sancta Cruz (o infeliz duque de Aveiro, que foi

passados poucos annos justifado na prafa de Belem)
,
por Manuel Jose de Paiva,

que n’elle figura, nSo como auctor, mas siinplesmente como editor.

Esta obra, escripta cm fdrma de dialogos, como no titulo se declara, con-
tdm boas doutrinas momes,politicase economicas, expostas em estyle jocoserio;

ahi sdo censurados com gra^a muitos abusos do tempo em matenas civis e

rcligiosas, etc. Entre outros trechos notaveis parece-me digna de menpdo espe-

cial uma especie de disserta^So ou allegacdo juridica (tomo ii, pag. iiS a 237),

em que o auctor combate com razdes efucazes a pens de morte, que segundo
elle nSo cabe na alpada dos homens, e d por outra parte insufficiente e impro-
pria para attingir os fins com que a pretendem justificar os seus defenso-

res, etc.

Ao Governo do mundo em secco chama Josd Agostinho de Hacedo «livro

ingenhoso.*— «Talvez (diz elle no Motim litteraHo, tonto i, pag. 260 da edifao
de 1811) que por essas na(des que se diziam algum dia cultas e dadas ds le-

tras, nSo haja uma critica tdo fina, nem uma ironia Uo bem seguida e susten-

tada! Entre nds estd esquecido, assim como outras produc(des originaes, de-
pois mie a mania dos livros francezes nos empestou de todo».

No tomo u de pag. 333 atd 382 se contdem varias pepas poeticas, taes como
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sonelos, romances, quintilhas e glosas do auctor, tado no estylo da eschoU ca»-

telhana, que elle se^iu, conforme o gosto dominante do seu tempo.

886) Oratorio Chrittao. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno 175S.
12."— fi livro que ainda nSo pude ver.

887) Antidoto grdmatical, baltamo preteruativo da corrupgao da lingua la-

lina, ou curioso descobrimento dot princtpaet error, barbaridadet, e tnedheren-

cias do JVoco Melhodo para aprender a dita lingua. Offerecido a teu mesmo
auctor, por Silrestre Silrerio Silreira da Silva, mestre de ler e etcrerer, arithme-

tica e grammatica no logar de Carnexide, etc. Bn Valencia, en la Imprenta de

Antonio Balle 1750. 4." do viii-ii7 pag., e mais uma cum a errata. 0 Novo
Methodo aqui criticado 6 o que coniefara a dar i luz em 1746 o P. Hanuel
Monteiro.—A Bibl. Lus. nao menciona este opusculo.

888) InfermidUtdtt da lingua, ou arte que ensina a emmudeeer para me-
lliorar. Auctor Silrestre Silrerio da Silreira e Silva. Invoca-u a proteegao do
glorioso Sancio Antonio de Lisboa, por Manuel Jose de Paiva. Lisboa, na Oflic.

de Manuel Antonio Monteiro 1760. 4." de xii-212 pag.

O sr. conselheiro Josd Silvestre Ribeiro fala com algum louvor d'este livro

na sua Resenha da Litteratura Portugueza, tomo i, pag. lK)4 e seg., dizendo que
•supposto seja antes urn tratado de moral pratica, e de 6nissima critica das

tendencios ruins do homem, deve comtudo ser contado entre os subsidios phi-

lologicos, em consequencia de consagrar o auctor algumas paginas i enume-
ra(do de palavras e phrases, que Julga deverem ser excluidas de todo da nossa

lingua». E tendo dauo da obra uma id^a geral, continue nos termos seguintes:

oJit basta de acompanharmos o auctor em cousas que nSo fazem ao nosso par-

ticular proposito. 0 que especialmente nos interessa 6 o trabalho da collec^
das palavras e phrases da lingua portugueza* (cujo catalogo disposto alphabe-

ticamente corre de pag. 104 atd 153) "que Ihe pareceram improprias e con-
demnaveis. . . A collecfao d'ellas 6 muito numerosa, olTcrecenclo ^r isso reu-

nidos muitos elementos d’esse genero, que a grande custo se encontram, espa-

Ihados conio andam ... 0 auctor d pordm nimiamente escrupuloso, e severo

em deniasia, quando condemna de todo um sem numero de palavras e phrases,

as quaes empregadas a tempo e opportunamente communicam uina certa ener-

gia e grata a expressilu, e enriquecem a lingua com idiotismos, e a tornam pro-

pria ^ra todos os estylos, etc. etc.*

Pela minha parte, crcio que os estudiosos que tiverem a curiosidade de
folhear o tal catalogo, n4o perderio o seu tempo.

Com o sobredilo pseudonymo de Silvestre Silverio da Silveira e Silva deu

Manuel Josd de Paiva ao prelo as seguintes pefas dramaticas, todas escriptas

em verso, e no gosto do toeatro hespanfaol

:

889) Comedia em que se represetita pelo discurso de uma parabola, a ver-

dade da inscripgao seguinte; •Talhada estd a ragdopara quern a ha de comer •.

Lisboa, na Omc. de Manuel Antonio 1759. 4." de 30 pag., e mais duas innu-

meradas, que contdem uma carta apologetica do auctor.

890) Comedia: A Fortuna nao e como se pinta. lisboa, na Ofiic. de Fran-

cisco Borges de Sousa 1764. 4."

891 )
Comedia intiiulada: Guardado i o que Deus guarda. Lisboa, na Offic.

Luisiana 1780. 4."

892) Memoria dos trabalhos e prosperidadet de Job, exposta em uma come-

dia, que se intitula: >Nao ha bem que sempre dure, nem mol que se nao acabe>.

Lisboa, na Offic. Luisiana 1780. 4." de 31 pag.— Parece nSo ser esta a primeira

editdo.

893) Comedia: So o amor faz impotsiveis. Lisboa, na Offic. de Francisco

Borges ae Sousa 1764. 4." de 23 pag., e Porto, na Offic. de Antonio Alvares

Bibeiro 1790. 4.°

—

E assumpto d'esU pe{a o tragico successo de U. Ignez de

Castro, e a sua coroafSo como rainba ue^is de morta ; nada tem comtudo de

commum a dita pe^a com as que de eguu assumpto escreveram Nicolau Luis,
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Quita, Pigneiredo, etc. etc. 0 .“ir. Ferdinand Denis no Resume de I'Hisl. Lilt, de

Portu^, fazendo d’elle roen(So (no cap. 27) equivocou-se, tomando por nome
propno do sea aactor o pseadonymo Sylvestre Sylverio, etc., sob o qual ap-

pareceu impressa.

894) Comedia jocoseria, intilulada: -Quern boa cama fizer, n'ella se dei-

tard-. Lisboa, na Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1786. 4.“ de 29 pag.

—

Creio que i ji reimpressio.

f BIANUEL JOSE PEREIRA. DA SILVA VELHO, cidadSo brasi-

leiro, por6m nascido em Portugal, na villa e pra;a de Abrantes, em Mar^o de
1801. Poi Tachigrapho na Asseiiiblda Constituintc do Brasil, e professa ha mui-
to« annos no Rio ae Janeiro esta arte, a qual ensina em sua propria cosa. Tern

com reapeito a ella, publicado os seguintes escriptos, uns com o nome por ex-

tenso, outros s6 com a designa^Ho das iniciaes:

895) Appendix d Tachigraphia de Taylor, ou novo systema de aprender

etta arte sem mestre, com a applica^ao das vogues na escripta, e de outros me-
Ihoramenlos. Rio de Janeiro, Typ. de J. bL S. Cabral 1844. 8." de vm-74 pag.

com duas estampas.—Com as iniciaes M. J. P. da S.

896) Systema de ensino da arte de Tachigraphia, ectrahiiio do Appendix,

e seguido na aula de M. J. P. S., etc. Rio de Janeiro, Typ. do Diario 1850. 8.”

de 8 pag.

897) JVooo Tachigraphia, dedicada ao ilt.“° e ex."" ,^r. monsenhor Jose An-
tonio Marinho, Rio de Janeiro (sem data) 4.* litliographado etn 48 pag.

898) Dialogot tachigraphicos, ou systema de escrerer too depressa como se

fala. Lisboa, reimpresso na Typ. Imparcml (aliis Itio de Janeiro, Typ. Univ.
de Laemmeii) 1857. 8.° de 62 pag. com uma estampa.

899) Nova Tachigra^ia, ou a arte de Taylor simplificada e ampliada com
os signaes das vogaes. Segunda edifSo correcta e augmentada para aprender-se

sem mestre. Primeira parte. Rio de Janeiro, Typ. de Peixoto 4 Leite 1857. 8.”

de 104 pag. com duas estampas. Posto que no frontispicio diz ser primeira

parte, o opusculo conUm as quatro, em que a obra sc divide. No Hm declara

ter sido impresso na Imp. Fluminense de D. L. dos Sanclos.

900) Complemento a segunda edigdo da Nova Tachigraphia. Rio de Janeiro,

Typ. de D. L. dos Sanctos 1858. 8." de 32 pag., com uma estampa.

Tambem escreveu para a Revista Pojndar do Rio de Janeiro um artigo

sobre o estado da tachi^aphia no Brasil, etc.

MANIJEL JOSE RIBEIRO, Cavalleim da Ordem de S. Tiago da Es-
pada; Alferes do batalhSo de cafadoo'S n.” 5, habilitado com o curso de En-
genheria militar; Lente de Engenberia rural e Sccretario no Instituto Agri-

cola e Escbola regional de Lisboa, etc.— N. em 1829.

Por uma portaria do Ministerio do Reino de 16 de Maio de 1859 foi con-
junctamente com os sens collegas, lentes nos Institutos Agricola e Industrial,

os srs. JoSo de Andrade Corvo e SebastiSo Bettamio de Almeida, nomeado para

a commissSo especial encarregada do estiido e cxaine da cultura do arroz em
varios districtos do reino, a nm de recolher todas as informa^des e esclareci-

mentos necessaries para fundamentar uma resoln(iin derinitiva sobre tAo impor-
tante assumpto; a que por outra portaria do Ministerio da Fazenda de 4 de
Junho do mesmo anno, accresceu o encargo de proceder a inquerito na Fa-
brics nacional de vidros na Marinha-grandc, e proper os meios convenientes

para o seu melhoramento. 0 desempenno satisfactorio de taes incumbencias por
parte da commissSo acha-se nos dous amplissimos e bem elalrarados Relatorios

por ella apresentados, e impresses por onlem do govemo, sob os titulos; Rela-

lorio sobre a cidtura do arroz em Portugal, e Relatorio sobre a fabrica nacio-

nal de ridros da Marinha-grande, os quaes vSo n'este Diccionario descriptos

em artigos especiaes assim designados. (Yej. na letra R.)
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Afura a collaborafSo que Hie conbe n'estes trabalhos, tem publicados va-

rios artigos scientilicos no Archivo Rural (v. Rodrigo de Moran Soaret), na
Rnitta Agroiwmica (v. D. Jose de AlarcSo); e ha siilo um dos redactores effe-

ctivos e gratuitos dos jornaos politicos, fiituro de que sahiram 989 nnmeros,
sendo o ultimo de 2 de Maio de <860, e PoUlica Liberal, que comec-ou em 3

do dito mez, e ja conta 586 numeroe atd hoje 24 de Abril de 1862.

AIANUEL JOSK IIA ROCUA, Cirurgiito do exercilo, e depois Ciiefe da
repartifSo de Saudc Militar, etc.— N. em Chacim no anno de 1/65, e m. em
I’ortalegre a 11 de Abril de 1830.— E.

901) Instnie^Ces geraes sobre a applicapio do apparelho Gemuio a nunrn-

factwa dos vinhos, precedida de uma anali/se dos phenomenos e produetos da
fermentafdo vitihosa. Lisboa, Typ. de Antonio Rodrigues Galhardo 1823. 4.* de
32-8 pag. com uma estampa.

MANUEL J08E SATIRIC SALAZAR, Professor de escripU e arith-

metica em Lisboa.— Nada mais sci por ora de suas circumstancias pessoaes;

apenas conserve lembranfa de que ainda vivia pelos annos de 1830, pouco mais
ou menos.— E.

902) Nora arte de escripla, para se aprender theorica e praticamente a pp-
sneira e segunda parle da forma de lelra j^rtugueza, intituiadas de seeretaria e

eseriplorio, e uUimamente a lelra ingleio. Lisboa, na Imp. Reg. 1807. 4.* oblongo

de VI-18 pag., com vinte estampas, ou traslados gravados pelos artistas Jose

Lucio da Costa, Theotonio Josd ue Carvalho e Ignacio Jos^ de Freitas.

(V. Manuel de Andrade de Fiwiredo, Antonio Jacinto de Araujo, Joa-

mim Jose Ventura da Silva, Luiz Goneakes Coutinho, Manuel Dias de Sousa,

Manuel Nunes Godinho, D. Pedro Sebastid y Vila, Manuel Joaquim Rodrigun
Riei, etc.)

MANUEL 40SE DA SILVA ROSA, ou MANUEL DA SILVA
ROSA, Pharmaceutico esUbelecido na Foz do Douro.—N. namesma povoa-
gio a 21 de Deiemhro de 1826.— E.

903) A Lyra da mocidade. Foi redactor ou collaborador d'este jomal poe-

(ico, publicado no Porto, jiintamente com Alexandre Braga.

Consta que igualmente Mra collaborador do Pirata, outro periodiro da
mesma-cidade; e que tambem fizera parte, durante algum tempo, da redacgSo

do jornal politico 0 Ecco Popular.

Tem felto varias traducgdes e imilagdes de pegas dramatieas, que foram
representadas no theatre de S. JoSo.

De tudo 0 que fica mencionado nJo pude ver atd agora cousa alguroa. En-
contrei pordm Icerca do auctor na Rerista Peninsular, tomo ii, pag. 314, a se-

guinte aprecia(4Io critica, que transcrevo sem respofisabilisar-me pela sua jus-

teza: <E um poeta fertil, mas sem poesia d’alma. Os seas versos dizem muita
cousa, mas cxprimem pouco sentimento. Ha n’elles muita imagem, muita flor,

multo alabastro e marflm, muita brisa; mas rarasiddas, poucos pensamentos
elevados. Em gerni faz bons versos; a mctriflcagSo d bxnnoniosa, mas a ryth-

ma monotona, e sem variedade.*

MANUEL JOSE DA 8ILVEIRA LARA, Official da Bibliotheca Pu-
blica da Cdrte, hoje Bibliotheca Nacional de Lisboa. A sua patria, nascimento,
obito, etc., sSo-me ainda desconbecidos.— E.

904) Escolha das melhores notellas e cantos moraes, eseriptos em franeez
par MM. de Amaud, Marmoutel, M. de Gomes, etc. Traduzidas em portuguez.
Lisboa, na Typ. Rollandiana 1784. 8.* 8 tomos.— Sn/unda edigSo, ibi, lSl4 e
1819. 8.* 8 volumes.— Sahiu com as iniciaes M. J. S. L.

906) Historia geral de Portugal por Mr. de La Clede, traduxida em vulgar
TOMO VI 3

Digitized by Google



34 MA

t iUuUrada com miiitaj nolas historieas, geograpkicat e crilicas, e com algiimas

diuerlofdn iingularet. Lisboa, na Typ. Kollanaiana 1781 a 1797. 8.° gr. 16 to-

moe.— Teve n’este trabaliio como collaborador por algiun tempo o capitao Ma-
nuel de Sousa, de quern adiante fare! a devida mcn^io. A obi'a foi publicada

sem os nomes dos traductores. Reimprimiram-sc os tomos i e ii na mesma Typ.

em 1792. 8.° gr., e os tomos ix e x, ibi, 1814. 8.’ gr.

• P. MAIVUEL JVSTIA'IAMO DE SEIXAS, Prcsbytero secular, de cu-

jas circumstancias p^oaes me faltam apontamentos. — E.

906) Vocabulario da lingua indigena geral, para uso do seminariu epUco-

uol do Para. Pard, Typ. de Mattos & C.' 1853. 16.’ gr. de xvi-66 pag. e mais

auas com a errata.

MANUEL JU8TINO PIRE8, Professor de InstrucfSo primaria na ci-

dade de Etvas, onde n. a 12 de Outubro de 1813.— Destinando-se ao estado

eecleeiastico, eatudou as humanidadea e theologia dogmatics e moral, rece-

bendo ordens menores. Desistindo pordm do primitivo proposilo pela vicissi-

tude doe tempos, estabeieceu-se como Professor particular, e tern ensinado as

primeiras letras com aproveitamento de seus discipulos desde 1834 atd o pre-

aente, limitando-se ao exercicio d'este honroso, porim mal retribuido em-
prego.— E.

007) Compendio da Grammatiea portugueza, expoOa em rerto para se de-

eorar com mau faeilidade, ele. Lisboa, na Imp. Nac. 1856. 8.’ de 67 pag.

908) A Morte: poema dirutao-pliUosophico. Coimbra, na Imp. da Univ.

1886. 8.* de 38 pag.— Consta de quatro cantos em versos hendecasyllabos

soltos.

009) CoUeegao de poesiae. Lisboa, Typ. de load Baptists Horando 1857.

8.* de VI-66 pag.

910) Couecpio de cem charadas, offerecidas ao ill.’”’ tr. Miguel Celetlino da
SUveira Carrilho. Lisboa, na Imp. UniSo Typographies 1858. 8." de 31 pag.

911) Principios de moral, coordenadoe para mo doe seus ditcipulot. Bada-

jos, Imp. de Artiaga 4 C.* 1858. 8.” de 16 pag.

Afora estes opuscules, de que tenho exemplares por mered do auctor,

consta-me que elle compozera e impriinira os seguintes, que ainda nSo live

opportunidade de ver

:

912) Rudmentoi da letiura portugueza. Lisboa, na Imp. Nac. 18.

.

013) Formulario arithmelico. Ibi, na mesma Imp. 18.

.

014) Epitome orlhographieo. Ibi, . .

.

918) Entretenimento devoto. Coimbra, . . . Silo trinta sonetos.

ER. MANUEL DE LACERDA, Eremita Augustiniano, Doutor o Lente

de Tbeolona na Univ. do Coimbra, e Provincial na sua Ordem, etc.— Foi natu-

ral de Lisboa, e m. a 18 de Novembro de 1634 com 65 annos de edade.— E.

916) (C) Memorial e antidoto contra os pot venenotos que o Demonio in-

ventou, e por tern confederadot etpalhou em odio da chrittandade. Lisboa, por
Antonio Alvares 1631. 4.° de viii-178 folhas numeradas peia frente.

I^ motivo a esta obra, da qual vi urn exemplar na livraria do extinclo

convento de Jesus, a noticia que por aquelle tempo voglra em Lisboa, de que
haviam sido inventados em UiUo uns pds, que matavam instantaneamentc.

• MANUEL LADISLAU ARANHA DANTA8, do Conselho dc S. M.
0 Imperador do Brasil, Commendador da Ordem da Rosa, Lente de Patliologia

na Eschola da Bahia, e Director da mesma Eschola, etc.— Ainda ignorp a sua

natoralidade e naacimento.— E.
9171 LifSet de Pathedogia externa. Bahia, 1847. 8.* gr. de 436 pag. —Vej.

(ieerca d^esta olm um juizo critico, que a conaldera mui proveitosa e recom-
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mendavel para o onsino, no Archiro Medico BratiUiro, tomo iv, pag. 19 eae-

guintes.

Teriporveiilurapublicado al^m d'esta outras composi(des, nlo vindas aid

agora ao meu conbecimento.

FR. MANUEL LEAL DE BARROS, Eremita Augustiniano, Doutor
em Tbeologia pela Univ. de Bordeaux (scgundo se Id na Bibl. Lut.J. K. em Ar-
rifana de Sousa, hole cidade de Penaflel, no anno de 1623, e ni. em Lisboa a 17

de Noveinbro de ltj91. — E.

918) fCJ Noticias da antiga confraria de N. S. da Grofa, itutituida em o

altar maior da igreja de iV. S. da Graga de IMboa. Lisboa, por Antonio Crees-

beeck de Mello 1670. 4.*— Ibi, por Joao Galvao 1083. 12.”

919) fCJ Crysol purificativo, em gue $c apura o monacalo do grande po-
triarcha e doutor principal da igreja Smclo Agoslinho, e a luceeuSo conlinuada

da ordem eremilica, que instiluiu em Africa, e leut discipuloi introduiirom
n'etta prwineia lusilana. Lisboa, por Antonio Rodrigues de Abreu 1674. Fob
de xxiv-697 pag., sem contar as do indico final.

S4o pouco comniuns os exemplares d’este Uvro, ao qual o P. Francisco
load Freire nas suas ReflexCet sobre a lingua porlugueia, parte 1.*, pag. 83,

cbama «abundante sementcira de joio de vozes latinas, sem necessidade apor-

tuguezadas*. Gosa como tal de Iraca auctoridade em pontos de linguagem.
Quanto i critica, o auctor estava bem longe de ser superior it preoccupacOes
do sen tempo, e seguindo o exeniplo do seu confrade Pr. Antonio da Purinca-

{So, sd teve em vista sustcntar a primasia e antiguidade da sua ordem com ra-

sdes mais apparentes que solidas.

MANUEL DE LEAo, judeu portuguez, natural de Leiria. Vivia na se-

gunda nietade do seculo xvii e nos primeiros snnos do seguinte, passando a
maior parte da vida em Flandres e Amsterdam.— E.

9z0) Triumpho Lusilano, applauses festiros, sumptuosidades rem'as not au-

dittimot detpotorios do inelito D. Pedro II com a sereniuima Maria &p4ia
el de Baviera, monarchat de Portugal. Bruxellas, 1688. 4.” de x-328 paa.

Tem frontispicio ^avado cm ebapa de metal.— E uma narrajSo em verso &
todas as festividades que se eelebraram em Lislma, por occasiSo d’aquelle con-
sorcio; entrada da rainba, luminarias, arcos triumpnaes, logos reaes, combates
de touros, etc. No fim promette o auctor um segundo volume, que nSo chegou
a publicar.

Na copiosa e escolbida livraria de Isaac da Costa, falecido ha pouco tenmo
em Amsterdam (cujos livros se venderam em leillo no anno passado de 18m)
havia um exemplar d'esta ohra, que no respectivo catalogo impresso, pag. 104,
vem descripta com a qualifica^o de extremamente rara. Eu tambem possuo
outro, comprado ha annos em Lisboa, c em verdade por prego bem diminulo.

921) Exame de obrigafues. Amsterdam 1712. 4 “— Diz-se que este livro,

que ainda nSo pude ver, contim discursos morses em fdrina de dialogos entre

um pae e um filho, Icerca das obriga^Oes que devem os filhos a seus paes.

0 sabio Antonio Ribeiro dos Sanctos (Megtoriat de Litlrratura da Academia,
tomo III, pag. 333) collocou com evidente equivoco a impressSo d'esta obra em
1612, tempo em que o auctor provavelmente nSo era ainaa nascido. Ahi mesmo
pde em duvida que Manuel de LeSo fosse judeu, embhora o ddem por talWol-
no e outros auctores; fundando a sua duvida na hypothese de que elle tivesse

composto as duas obras manuscriptas que Barbosa Ihe attribue na Bibl., isto

6 : Collomio de um peccador a Christo Crucificado. e Vida de Santa Maria Mag-
dalena. Tambem me parecia esta duvida procedente; porem hoje, i vista ao
Catalogo de Isaac da Costa, ja nenhuina tenho de que LeSo se^ira a lei de
Moys^s, quer fosse judeu de nascimento e obrigado a mostrar-se christao na
apparencia para fugir aos rigores do Sancto Officio emquanto permaneceu em
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Portugal; qner a ella se convertesse, mais tardc ou ainda depois de expatriado;

apostalando do catholicismo, sc ^ quo n'este foi creado. De unia e outra cousa
houve numerosos e freqtientes excmplos. Adiante os acharemos em Miguel dc

Barrios, Uriel da Costa, Manuel Bocarro Francez, e outros, al^m dos que ja

ficam notados nos tomos anteriores do Diccionario.

MAIWEL LEITAO, Meslre em Artes e Cirurgia, e Professor no Hospi-

tal de Todos os Sanctos de Lisboa. Vivia pelos fins do seculo xvi e principios

do seguinte. — E.

ySJ) (C) Pratica de barbeiros em quatro traeladot, em os quaes se Iracta

de como se ha de sangrar, e as cousas necessarias para a Sangria; e juntamente

se tracta em que parte do eorpo humano se huo de lancar as ventosas asst seccas

eomo sarjadas . . . com outros muitas curiosidades pertencentes pera o lal qfficto.

Lisboa, por Pedro Craesbecck 1604. 4."— Ibi, por Francisco Villela 1677. 8.”

— Coimbra, por Manuel Rodrigues dc Almeida 1693. 8.“ de 72 pag.— A BiW.

Lus. accusa mais duas edii;6es d'este ultimo anno, de cuja existencia n4o fico

por fiador, parecendo-me menos crivel que em um s6 anno chegasse a reim-

E
rimir-se a obra at^ tres veres! Mas em logar d’essas existe de cerlo outra, dc
isboa, por Antonio Duarte Pimenta 1744. 8.°, a qual foi ignorada dc Barbosa.

FR. HANDEL DE LEH08, Trinitario, Doutor em Theologia e Depu-
tado da Inquisi;So de Lisboa, por tres vezes eleito Provincial da sua Ordem,
etc.— Foi natural de Lisboa, e m. em idade provecta a 28 de Junho de

16»4.— E.

923) SermSo da fe, pregado no primeira pttbtica^So da Sancia Inquisigdo,

qtte por principio da sua tisita fez D. Sebasliao de Mottos de Noroiiha, inquisi-

dor aposttdico. Coimbra, por Diogo Gomes Lourciro 1618. 4."

924) Eslatuios da irmandode do SS. Nome de Maria. Lisboa, por Jorge

Rodrigues 1625. 4."— Sem o seu nome.

HANDEL LEITE MACHADO, natural de Chacim, freguezia do con-

cclho de Cabeceiras de Basto, na provincia do Minho. N. a 31 de Maio do
1831. Traiisportando-se em 1845 para o Rio de Janeiro, ahi se aclia esbibele-

cido com uma fabrica de chapdos de sol. Foi um dos socios fundadores de
Gremio LiUerario Portuguez da niesma cidade. Vej. .Icerca d’este nosso compa-
triota as Notabilidades, appensas ao Almanack administratin, mercatUil e in-

dustrial dos srs. Laemmert para 1861, a pag. 65 in fin.— Nos intervalos que
Ihe ficam livres da sua laboriosa occupafSu, tern composto e publicado as se-

guintes amostras, de que por sua benevolencia jd possuo exemplares, alcm de
outras, que segundo consta, ndo lograram ainda a luz da impressdo.

923) 0 Triumpho da tirlude: drama original portugttez em qttatro ados,

approvado pelo Cqnserralorio Dramatico Brasileiro. Hio de Janeiro. Typ. Com-
mercial de Soares 4 C.* 1854. 8.” gr. de viii-96 pag. com duas estampas colo-

ridas.— (0 assumpto do drama foi, como o auctor declara, tirado de uma das

nossas antigas novellas populaces, ou hislorias de cordel (vej. para explicapSo

no Diccionario, tomo m, a pag. 417), vulgarmente conhecida entre os consu-

midores d’este genero de escriptos pelo titulo de D. Francisco do Algarve. Ha
segunda edifiio mais correcta e emendada. com mudanpas consideraveis. Ibi,

Typ. do Commercio, de Brito 4 Braga 1860. 8.“ peq. de 38 pag.

926) Stirpreta de Etora: drama historiro em Ires ados, approvado pelo

Conservalorio Dramatico, e seguido das inspiracues da jurentude, e do poema
beroi-comico • Os Sacripantes », etc. Rio dc Janeiro, Typ. de F. A. de Almeida
1853. 8.° de viii-163 pag., e no fim a lista dos subscriptores, cujo numero sobe
a maisde trezentos.— Advirta-se que o inlitulado poema heroi-comico dividido

ern dous cantos c umprefacio, comprehende ao todo quatro quintilhasoctosyl-

labas c sessenta e um versos hendecasyllabos. Cwtera desiderantur!
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9J7) Alvaro de Abranelifs: drama original portuguez em guatro actoi, ap-
provado veto Contervatorio Drnmatico Brasileiro, precedido de umjuizo criltco

pelo jr. Del/im Augueto Model do Amaral. Rio de Janeiro, Typ. de F. A. de

Almeida 1857. S.” (;r. de 74 pag., a que se segue a lista dos assigoantes, em
numero de oitocentos quarenla e taiitos! — Todos estes dramas silo em prosa.

928) Os Lusitanos: tragedia hislorica em cinco ados. Rio de Janeiro, Typ.
do Commercio de Brito & Braga 1860. 8.° de 64 pag.— N’esta pefa escripta

em verso, o auctor procurou tractar ainda uma vez, e a seu modo, o mui reoa-

tido assumpto das Osmias. de que, segundo alguns, o nosso mercado drama-
tico estava mais que abundantcmente provido.

929) Os Preleadenles : comedia em urn ado, opprorada pelo Conservalorio

Dramatico Brasileiro. Ibi, na me.sma Tjp. 1860. 8.“ de 18 pag.— Dir ser se-

gundo ediguo, e d em prosa. A primeira vez sahiu no periodico A Saudade, de
que em seu logar falarei.

9.30) .4 Lyra gemedora
:

poesias. Rio de Janeiro, Typ. de J. X. de Mene-
zes 1858. 8.° gr. de 192 pag. com o retrato do auctor.— A maior parte dos versos

aqui reunidos baviam sido jd iinpressos nas InspiragOes da Juventude (n.* 926)
e na Saudade: por^m foraiu de novo corrigidos e limados. Entre os que se

accrescentaram, vem a pag. 57 urn trecho, intitulado a Morte de Viriato, em
cujo final, do teor e fdrma seguintc:

Insocava « Santiago*

Ao cingir o seu arnez

:

Liberdade... e Lusitania...

Ai
!
que bravo portuguez,

parece que o transportado vate quiz, il imitacSo de Virgilio, dar-nos urn ana-
chronismo comparavel ao da Eneida: se merecem credito os historiadores

que, collocando o assassinate de Viriato no consulado de Q. Serviiio Ceepio, isto

6, pelos annos 61 2 da funda^So de Roma, nos pdem este successo anterior, quando
menos cento e oitenta annos 4 real, ou fabulosa vinda de S. Tiago a Uespanba,
cuja tradifAo pouro importa averiguar agora para o casot

931) Amor conjugal: poema em Ires cantos. Rio de Janeiro, Typ. do Com-
mercio de Brito & Braga 1860. 8.° de 24 pag.

932) Os mysterios de Josephina: romance. Ibi, na mesma Typ. 1861. 8.* de
68 pag.

Na qualidade de membro do Gremio Litlerario foi urn dos redactores da
Sasidade, publicacao periodica, 1856, 4 qual destinei no Diecionario logar em
artigo especial. Ahi se encontram artigos seus em prosa e verM.

MANL'EL DE LEHOS HE8A, Formado em Direito Civil pela Univ.
de Coimbra, e Advogado de causas forenses em Lisboa. — Foi natural de Ex-
tremoz, e m. em Lisboa a 17 de Margo de 1744, com 74 annos de edade. — E.

933) Petiguo de recista par parte do Dugue de Aveiro contra a sentenga

que se pnferiu na causa de revinaicagdo, aue intentou contra o procurador da
cortSa sobre a capilania de Porto Seguro. Madrid, 1736. Foi.

934) AUegagdo de direito pelo Du^ de Aveiro em o feito com Manud Go-
mes de Carvalho e Silva, sobre que se jidguem por provados os embargos do Du-
qM, para que se modifique a sentenga que contra elle alcangou o dito Manud
Gomes, em Lisboa, anno 1736. — Sem logar, nem data da impressAo. Foi. (Oiz
Barbosa, que 4 de Madrid.)

933) Doagdo da capitania de Porlo-seguro a favor de Pedro Tourinho,
venda d’esta capitania par Leonor do Campo com faaUdade real ao duque de
Aveiro, D. Joao. Verba do seu testamenio, em que faz notneagSo d'etla em U. Pe-
dro Diniz, seu /Mho segtsndo, etc., etc., dc.— Sem logar nem data da impressSo.
FoL (Diz Barbosa, que tambem 4 de Madrid.)
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P. MANVEL DE LIMA (1.°), Jcsuila, cnja roupeU vestiu em o l.° de
Junho de 1627. Foi durante alguns annos mUsionario na India e no Brasil.

—

N. ein Lisboa, e m. em Evora a 4 de Julho de 1667.— E.

936) Relacuo de um prodigioso milagre, que o glorioso S. Franeiseo Xavier

obrou na cidaae de Napoles, no anno de 1634. No Collegio de Rachol, 1646. 8.*

FR. MANVEL DE LIMA (2.°), Dominicano, natural de Vianna do Mi-
nbo (hoje do Gastello), e falecido em 1712.

Foi um dos collaboradores do A^iologio Dommicano, com Fr. Manuel Gui-
Iberme e Fr. Josd da Natividade. Vej. o que icerca d’esta obra digo no tomo v
do Diccionario, n." M, 673. Aqui accrescentarei, que vi ba annos vender um
exemplar complete e bem tractado a raz2o de 300 i^is cada tomo, e que o ven-
dedor dal-o-ia por menor pre;o, se Ih’o offerecessem, para ter desoccupado o
logar que Ibe pejava na estante

!

MANVEL LOBO DE HESQVITA GAVIAO, natural da provincia do
Minho, e descendente de uma familia distincbi, cuja linbagem pdao ver-se nos
Costadoi dot Familiae illuttret de Barbosa Canaes, tomo ii, pag. 186.— Naseeu
nos primeiros annos d’este seculo. Militou durante o cerco do Porto em 1833,

e continuou tomando parte activa nas luctas politicas do paiz, sob as bandeiras

do parlido denominado cariista, sendo eleito Deputado 4s Cdrtes em 1842.

M. assassinado traipeiramente, diz-se que em razao de desavenfas maia que
particulares, a 12 de Septembro de 1849.— E.

937) Ducurto do sr. deputado Gaviio na testao de 19 de OtUubro de 1844,

por oecasido de te disculir o pareeer da commusdo tobre o uso que o govemo fes

dos poderes exlraordinarios, etc. Lisboa, na Imp. de Josd Baptista Morando
1844. 8.° gr. de 46 pag.

938) Breves coruiderofOes historicas e crilicas sobre as deifSes da provincia

do Uinho no anno de 1845. Porto, Typ. de Faria GuimarSes 1845. k" gt. de
VI-154 pag.

939) Exame historico e critico da sessao parlamentar do anno de 1846.

Lisboa, na Imp. Nacional 1846. 8.° gr. de 132 pag.

Pampbletos politicos, cuja importancia e interesse, oomo as de todas as

produc(3es d’este genero, diminuem na razSo directa do tempo decorrido de-

pots dos successos que occasionaram a sua publicajao.

MANVEL LOPES, cujo nome falta na Bibl. Las., mas vem incluido na
Bibiioor. Afediea do dr. ^nevides (tomo xiv do Jornal da Sociedade das Seien-

cias Medicos, pag. 173). Ahi se Id que elle fdra Cirurgido. Os muitos deseui-

dos e inexactidOes em que abunda aquelle escripto, como por vezes Qca adver-

tido, tiram a esse testemunbo o gran de certeza, que alils poderia ter.— E.

940) Analysis de Algebra, ou exame dos ossos do eorpo bumano e suas ar-

tieuiapSes, fracturas, desheacoes, etc. Lisboa, na Oflicina de Domingos Gonsal-

ves 1/60. — N8o vi ainda algum exemplar; e a Bibliogr. Mediea nSo declare o
formato.

MANVEL LOPES DA COSTA PINHO, Clerigo minoriste em 1859, e

Alumno do Seminario archiepiscopal de S. Pedro de Braga, depots de ter cur-

sado com aproveitamento os estudos secundarios no Seminario de S. Gaetano,

vulgarmente denominado dos OrphSos da mesma cidade.—£ natnral da sobre-
dita, e n. a 8 de Fevereiro de 1839.— E.

941) A religiOo demonstrada ao alcance dos meninos, pelo doutor D.Jayme
Btdmes, presbyiero: traduzida do original. Braga, Imp. do ^minario de S. Gae-
tano 1^. 8.° de 114 pag.

Gonsta que traduzira tambem do mesmo auctor, e tendonava dar ao prelo

:

Cartas a um sceplico em materia de religido, etc.
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MANCEL LOPES FERREIRA, Dootor em Direito Canomeo; ftn Ou-
vidor no Algarve, e Corregedor em Laroego.—N. em Liaboa, e teve por irmio
Migael Lopes Ferreira, ao qual se deve a impresaSo daa Chrmieat dot Sett de

Portugal, Tulgarmente chamadaa doe Seii Arts, e de variaa outraa obraa, qae
vSo mencionamaa n’eate Diteionario.— E.

943) (C) Pralica criminal expendida na forma da praxt obtervada u'ttU

noaao reino de Portugal, e iUuitrada com muitat ordenafUet e leii extraiagcm-

tei, regimenlos e doutores. Lisboa, na Offic. Ferreiriana 1730 a 1733. Pol. 4 to-

mos.— Reimpresaa no Porto em 1767, fol., e n2o aei ae maia alguma vez.

A propoaito d'esta obra, diz o auctor do Demelrio modet^ (pag. 170)

• que nOo aesempenha o promettido no titulo, por aer confuaa, desordena^ e

aem systema : todavia, nSo deixou de ser por muitoa annoa o idolo dos noaeoa

forenses •,

943) Direegao para ot tyndicanlei tirarem at retideneiat aot miniitroi

da juritdiegao real, e aot teut offieiaet. Liaboa, na Offic. Ferreiriana 1733. Fol.

— Sahiu aem o nome do auctor.

P. MANUEL LOPES DA MATTA, Sacerdote da Congrega^So da Mia-

ado de S. Vicente de Paulo; n. no logar do Tojal, freguezia de S. PMio da villa

da CerU, e foi baptisado a 5 de Novembro de 1760.^trou na Cougrega^So a
5 de Novembro de 1777. Foi exemplar em costumes, segundo affirmam, e ze-

loso miasionario. M. a 21 de Haio ue 182S.—E.

944) Sciencia dos costumes, ou Ethica retumida, por tim anonymo portu-

guez. Lisboa, na Imp. Regia 1813. 8.* de 221 pag.—D’esta meama edi^o te-

nho visto exemplares evidentemente contrafeitoa, com novo frontiapieio, me
indica ser a impressSo feita em Liaboa, na Typ. de Carlos load da Silva &€.*
1836. 8.*

0 auctor, seguindo o estylo da congrega^Ho a que pertencia, nfo declarou
0 seu nome n'esta obra, que alguem, nSo aei com que fundamento, preteodea
attribuir a Manuel Borges Carneiro.

MANUEL LOPES DE OLIVEIRA, Bacbarel em Direito Civil pela
Universidade de Coimbra. Foi primeiramente Advogado, e depois Procuruor
da Corda, Desembargador do Paco e Chanceller mdr do Reino, etc.— N. em
Liaboa, e ahi m. a 9 de Abril de 1711, com 73 annoa d’edade.—E.

943) fCJ AUegofdo de direilo a favor de D. Joao da Silva, marqutx de
Gouvia, tobre a sueeetsao do ettado e cata de Aveiro. Lisboa, por Antonio Craes-

beeck de Mello 1666. Fol. gr. de 146-20 pag. (as ultimas quatro innumeradaa.)
N'esta Allegagao, ae contraria a que em nome de Belch ior Fernandes Soa-

res, on de Bibiano Pinto da Silva, ae 6zera a favor de D. Pedro de Lencastre;

e bem assim as que tinham apreaentado os demais oppoentes 4 caaa de Avdro.
Comprei urn exemplar bem tratado por 480 rdis.

946) (C) Pratiea no auto do l^ntasnento e Juramento que ot grandet,

tiMot ecdetiatlicot e tecularet, e mait jfettoat . .
.
pieram ao muito alto ... te-

tAor rri D. Jo6o V, na eorda dot teut reinos e tenhoriot de Portugal. Liaboa, por
Valentim da Costa Deslandes 1707. Fol.

P. MANUEL LOPES VOGADO, cu^ drcnrostancias ignoro.—0 seu
nome iil nSo entrou na Bibl. de Barbosa.— £.

947) Breve nolicia da virtuota vida da serva de Deut Francitea Marquee,
tiuva, natural da provineia do Alemtejo. Liaboa, por Antonio Ro^gnes Gla-

Ihardo 1770. 8." de xx-113 pag.

P. MANUEL LOURENPO SOARES, Presbytero secular, Meatre de
Tbeologia moral, e de Grammafa’ea latina. Foi natural de Lial^, e n. em 1890.
Quanto 4 data do seu obito, nada eonsta ^ BM. Lut.—E.
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948) (C) Breve rempilarao do$ cosos reservados nas Con$tiluiede$ d’etle

arahispado de Lisboa, e em alnumas dos oulros areebispados d'esic reim de

Portugal. Lisboa, por Antonio Alvares 1637. 8.”— E accreseenlada com os ca-

sot das novas Conslituicoes por o 1’. Antonio Piiiieiita. Ibi, por Henriquu Valente

de Oliveira 1668. 8.“— {hiarla impressdo, accrescentados com novas addirOes os

eatos que faltavam, por Kr. Clemente Fernandes Ternudo. Lisboa, a custa de
Miguel Luis 1670. 8." de viii-303 pag.— Coimbra, por Manuel Dias 1670. 8.”

A esta anda por vezes junta nos exemplares enquadernados a seguinte,

que 6 tambein pouco vulgar, sem embargo das snas diversas edi^Oes

:

949) (C) Principios e defini^bes de loda a llieologia moral, miiilo provei-

tosos e necessarios para todos os que se querem ordeitar, ou fazer qualquer ou-

tro ezeame. Lisboa, por Antonio Alvares 1642. 8.°— Ibi, a custa de Miguel Luis

1668. 8.“ de iv-39o p.ag.— Ibi, por Miguel Lope^ Ferreira 1691. 8.'—Coimbra,
por Manuel Rodrigues 1678. 8.*— Divide-se ein seis tractados: l.°dos sacra-

mentos (vej. Francisco Fernandes PratasJ; 2.* das censuras; 3.“ dos preceitos

do decalogo; 4.° dos cinco preceitos da egreja; 5.* dos peccados em commuro,
e dos septe capitaes; 6.° das materias pertencentes a justica e direito.

P. MANUEL LUIS (I.*), Jesuita, Doutor em Theologia pela Universi-

dade de Evora. Foi Procurador da sua Ordem em Roma, e Heitor em varios

collegios.— N. em Beja em 1608, e m. em 1682.—E.

950)

fCJ Sciencia do bem e do mal, para fugir o peccado e seguir a vir-

lude. Pelos PP. Filippe e Ignacio, flamengos, da compankia de Jestis. Coimbra,
por Thoni6 Carvalho 1660. 8.“— Evora, por Francisco Nunes, impressor 1687.

16.* de viii-245 pag.—Sem o nome do traductor.

931) (C) Cuidai-o bem: ensina o meio breve, facil e seguro para se sal-

tar: accreseentado com a philosophia do terdadeiro dirisluo, e com um exerci-

cio quolidiano wira o mesmo fim. Evora, na Oflic. da Univ. 1674. 16.°—Coim-
bra, por JosA Ferreira 1676. 12."—E traducfSo do francez.

Da sua obra historica Theodosius LusUanus, deixo de fazer men;So es-

pecial, como de tantas outras que estAo em caso analogo, por ser escripta em
latim, e por isso extranba ao piano sob o qual foi a principio disposto o pre-

sente Dieeionario.

MANUEL LUIS (t.°), de cujas circumstancias pessoaes nlo bei alguma
nolicia.—E.

932) Elogio ao ex.’" e rev.’" sr. D. Jose Francisco de Mendonga, etc. Lis-

boa, na Reg. Ollic. T}p. 1786. 8.° de 19 pag.

FR. MANUEL DE S. LUIS, Franciscano da provincia dos Azores, e

n’ella Provincial, etc.— Foi natural de Yilla-franca do Campo, na ilha de S. Mi-
guel, e m. em 1736.— E.

953) Budimenlos concionatorios, etc. Lisboa, 1708. 4."

934) Jnstrucfoes moraes e asceticas, e vida da veneravel Madre Franeisca

do Livramento, abbadessa que foi no mosteiro de N. S. da Esperanga da cidade

de Ponia-delgada, da ilha de S. MiyuH. Lisboa, na OiBc. Augustiniana 1731.

Foi. 2 tomos.

Estas obras gosam de mediocre estima;So.

MANUEL LUIS ESTEVES, Cavalleiro da Ordem de S. Bento de Avis,

CapiUo-tenente da Armada Nacional, Lente de Desenbo e Bibliothecario da
Es^ola do Exercito, etc.— E.

935) Catalogo alphabetico em ordem a auclores das obras que possue a Bi-
bliotheca da Escluda do Exercito ali 31 de Margo de 1839, cujas obras (sic) tiem
sido obtidas por offereeimentos, compras e acquisigdes das livrarias dos extinetoi

oonventos, Lisboa, na Imp, Nac. 1839. 8.° gr. de 203 pag.
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MANUEL LUIS FHEIRE. Este auctor, n3o mencionado na Bibl. Iau.

Ccomo 0 nio &io Uinl>em ns seus collaboi adores Bartholomeu Varella, e Luis

Mendes de Vasconcellos) foi, se);iindo consta, o principal dos quatro que en-

tre si conipozerain a cbistosa Paruilia do canto i dos Lusiadat, de que no
Diccionario tenho de fazer mencao ein artigo especial.

MANUEL LUIS DE HAGALUAES, cujas circumstanciaa individuaes

gSo por ura igiioradas.— E.

956) Compendia grammatical da eigpse e mUras figuras, as quaes onmm
a ora(uo latino, tradnziilo da doutrina de Brocense; e juntamente um appendix
dcerca do modo de virgular a orardo, e tim breve tratado da medifdo dos rer-

sos. Lisboa, na Imp. Regia 1804. §.*

M.ANUEL LUIS DOS SANCTOS, Engenheiro constructor do Arsenal

da Harinha, demittido por inotivos politicos em 18.33.—E.

957) Descripcdo historica das figuras allegoricas mythologieas de que se

eompCe o baixo-releco que orna o exterior do real e naval raso denominado • Beni

Escuna‘, o qual sua magestade o sr. D. Miguel 1 mandou riscar, desenhar e con-

tlruir para o seu real e immedinto servipi, pelo engenheiro constructor, etc. Fo-
Ihelo II. Lisboa, na Imp. Regia 1832. 4.° de 72 pag.— Possuo cste folheto, po-
rgm nnnca vi, nem obtive noticia do anterior, a que elle se reporta.

958) Memoria sobre os pianos inclinados para querenar os navios em terra.

Lisboa, 1844.

959) Segunda memoria sobre o piano indinado para querenar os navios

em terra. Lisboa, Typ. da Revolu(3o de Septembro 1848. 8.” gr. de 32 pag.

—

Faz parte de um opusculo, que se iroprimiu com o titulo: Sociedade do Esta-

leirohdocka no porlo de Lisboa. Ibi, na mesma Typ. 1848. 8.° gr.

P. MANUEL LUIS TEIXEIRA, Presbytero Secular, Doutor em Theo-
logia? Provisor e Vigario Geral do Arcebispado do Algarve, etc.—Ignora-se

a sua naturalidade e roais circumstancias pessoaes, e so i conhecido pels se-

guinte producfAo, que escapou ds investigafOes de Rarbosa Machado.
960) Orofdo funebre nas exeimias que d magestade fidelissima do sr. rei

D. Jodo V, celebrou na cathedral de Faro em 29 de Agosto de 17S0 o ex.*” e

rev.”’ sr. D. Ignacio de Sancta Theresa, etc. Lisboa, na Ofiic. de Francisco Luis
Ameno 1751. 4.“ de vi-38 pag.

MANUEL LUIS DA VEIGA, cuJas circumstancias individuaes esca-

param at6 hoje is iniuhas indagaczles. Vd-se pelos seus escriptos que fdra

assds erudito e versado nas tlieorias cpmmerciaes e economicas, e consta (por

elle assim o declarar) que residia ein Londres no anno de 1806.

—

E.

961) Escola mercantil sobre o Commercio, assim antigo como moderao, en-

tre as nofOes commercianles dos velhos continentes. Lisboa, na OfBc. de Antonio
Rodrigues Galhardo 1803. 4.° de xvi-506 pag.— Sepwida edifuo eorreeta e ac-

erescentada. Ibi, 1817. 4.°

962) A'oco methodo das partidas dobradas, para uso d’aquelles que nao
tiverem frequentado a aula do eommereio. Lisboa, na Offic. de Antonio Rodri-
gue Galhardo 1803. 4.* oblongo, de xvi-109-119 pag. (Vej. os artigos Jtfanud
Teixeira Cabral de Mendonfa, e Tratado das partidas dobradas )

963) Reflexoes criticas sobre a obra de Josi da Silva Lisboa, intitulada
• Principios de Direito Mercantil • feitas por um homem da metma profissao.
Lisboa, na OIOc. de Antonio Rodrigues Galhardo 1803. 4.* de 26 pag.— Pro-
metteu continuar, por6m nSo sei que imprimisse mais alguma consa sobre tal

assumpto.

964) Analyse dot (ados praticados em Inglaterra, relativamente as pro-
priedades portuguezat de negociantes retidenlet em Portugal e Brasil, Feita pelo
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auetor da Eukola Mereantil. Londres, impress por W. Giendinning IflOS.

8.* gr. de in-44 pag.—N’este opasculo, de que tcnho um exemplar, diz efle

bgTCMpublicado os seguintes, que at6 hoje me foi impossivel encontrar

:

9oS) Syttema dt educaedo .—0 pre;o annunciado era de 600 riiis.

960) Retrato da fmmoiura .— Custava 160 rds.

Fit. HANU£L DE 8ANCTA LVZIA, Trinitario. Consta que profes-

slra DO convento de Lisboa em 1735. Barbosa nio faz d’elle men(ao na Bibl.,

a afBrma-se que morreu preso, por onlcm do Marquez de Pombal, a 14 de

Maio de 1773.—E.
967) Nobiliardiia Trinitaria : catalogo de tiaruet illuttres ou letrat, vtr-

tudet e nauimeiUo, filhot por pro^tsdo da Ordem da Sancliuima Trindade da
proeineia de Portugal. Tomo i. Lisboa, na Ofllc. de Miguel Manescal da Costa

1766. 8.* de xiv-310 pag.

Este livro 6, quanto posso julgar, pouco commum. Dei pelo exemplar que
possuo 480 r^is. A continua(fto da obra, que nlo cliegou a ver a luz, existe

manuseripta no Archivo Nacional, segundo o testemunbo de Barbosa Causes
nos Estudoi biographieot, pag. 136, nota 1.*—Vcj., quanto ao assumpto, os ar-

tigos Pr, Chrittovam Osorio, e Fr. Joajuim de S. Jote.

P. MANUEL DE MACEDO PEREIRA DE VASC0NCELL08, na-
tural da nova colonia do Sacramento, na America, enUo pertencente a Portu-

gal. N. a 5 de Maio de 1736, e teve por paes Manuel Kerreira de Sande e

D. Maria Jacinta de Macedo e Vasconcellos. Deixando a patria, veiu para Por-

tugal, e ordenado Presbytero, tomou a roupeta de S. Filippe Nery, na congre-

gafSo do Oratorio de Lisboa, a 3 de Fevereiro de 1747. t'onsta que na mesma
conpegafio fizera os seus estudos, e que no hospicio de N. S. das Necessidades

reglra por alram tempo uma radeira de bumanidades. Tenho por mais prova-

veis estas aturmativas, fundadas no testemunbo conteniporaneo de Barbosa
(Ribl., tomo IV.) que as do sr. dr. Joilo Manuel Pereira da Silva, que no seu
PbUarco Brasileiro, tomo i, pag. 334, diz, que elle fdra primeiramente Jesuits,

e que mla expulsSo d'esta oraem de Portugal, entrira na congregacAo de S. Fi-

lippe Nery, attribuindo-Ihe ao mesmo tempo a pretendida gradua;So de Bacha-
rel em Canones pela Universidade de Coimbra. 0 que pude averiguar de mais

eerto i, que sahira da congrega;So para o estado de Presn^ro secular em 1760,

na occasiSo em que foram perseguidos alguns padres d'ella, por incorrerem no
desagrado do Marquez de Pombm. NSo consta que depois usufruisse alaum be-

neficio ecclesiastico, e parece que tirava o necessario para manter-se ao exer-

eicio da predica, em que se tornou notavel, sendo os seus sermdes escutados

com grande applauso dos ouvintes. Pertenceu li Arcadia Ulyssipqnenso com o

nome anagrammatico de Lemano, nos ultimos annos da existencia d’esta cele-

bre associapSo. Quanto i data do seu obito, que parece sb se realisara depois

de 1788, nada pude apurar de positive ; apenas li em umas Memoriae contem-
poraneas manuscript^, <que talecdra em uma pobre ca.sa de estalagem que
•enUo havia no fundo da rua dos Canos, ao pe de um dos portaes do marquez
«de Alegrete, deitado em uma enxerga, aquelle que fdra Ulo amado d'el-rei

«D. Josd, que falando a seu respeito, dizig ; 0 padre Macedo 6 muito feio, mas
•no pnipito atd me parece bonitol» Tinba os oinos defeituosos, e accusavam-no
de nSo guardar nos seus costumes a modestia e regularidade pmprias do estado

sacerdotal (vej. no poema Hguope, da edicio de 1831, a nota a pag. 185 e 186,

e um artigo de Jc^ Maria da Costa e Silva, inserto no Rama&ete, vol. vi,

1843.) -E.
^) (C) Elogio do P. Franeitco Pedroto, da Congregafdo do Oratorio,

eonfeuor do rei fiddimmo D. Joao V. Lisboa, na Regia Offic. Silviana 1753.

4.« gr.

969) fCJ Elogio d« Joao Friderieo, prediytiro da ComgregaeSo do Oratorio
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de S. Filippo Nery. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno 1758. 1.* da SI
pag.— Setn o tiome do auctor.

970) CoUocando-se a esiatua equetlre do avgustissimo rei D- Jote, o Magna^
nimo, no dia felieitsimo dot seia anno$. Ode. Come(a: •Aquelle 6 o grande rei,

da lusa gente etc.*— Sem designa;do do iogar e anno; poram saliiu da Regia
OCBc. Typ. 1775. Fol. de 3 pag.

971) Elogio funebrc, que ntu exequias consagradat peht irmSos da Irman-
dade do Santissimo Saeramenin da freguetia da Pena a memoria de Fernando
Marline Freire de Andrade e Castro, recitou no dia SI de Jnlho de 1771. Lis-

boa na Oflic. de Francisco Borges de Sousa 1771. 4.° de iv-17 rag.

975) Panegyrico, que ao muilo alio, muito poderoso rei fidelissimo o tr.

D. Pedro III eonsagra no dia doe setu annos, etc. Lisboa, na Oflic. de Joto An-
tonio da Silva 1777. 4.° de 16 pag.

Estes ultimos discursos andam tambem incluidos na collecfilo que depois
sabiu com o titiilo:

973) fC) OracOet taerat, dedieadat ao muito exctUenle pn'nctpa o ex.’" er.

D. Francieeo de Lemoe de Faria, bispo-eonde de ArganiL Tomo i. Lisboa, na
Oflic. de Francisco Luis Ameno 1785. 8.° de xiv-SS3 pag.— Totno n. Ibi, na
Repa Oflic. Typ. 1787. 8.* de iv-S06 pag.— Tomo lu. Ibi, na mesma OCBc.
1788. 8.* de IV-31S pag.—N4o sSo communs os exeroplares, e merecem esti-

magSo.

974) Sermdo verdadeiro no detagqraro do Sacramento
;
pregado napretenga

de Suae Mageslades e AUezae, na real capella de N. S. d'Ajuda em 1779. Dom
d hez por Simuo Torrecuo CoeOio. Lisboa, na OCBc. de SimSo Thaddeo Ferreira

1791. 8.* de SO pag.— Foi publicado posthumo, e nSo entrou na collectio dos
Ires volumes de OragSes, mencionados acima.

978) Ode d cantora Uaiiana Zamperini, que comega ; «Fonnosa Zampe-
rini, etc.*—NSo sei que se imprimisse em separado: sd a vi no Ramalhele,
vol. VI (1843), a pag. 318, onde vem egualmente toda a contends poetica a que
deu causa esta composigfio.

976) Salura em reepoeta aodr. Domingos Monleiro, que principla : *D'onde
nasce oue todos indulgentes, etc.*—Anda no Ramalhete, vol. dito, pag. 3S4.

977) Epietola ao Mutor Antonio Diniz da Cruz e Silva.— Foi impressa
pela primeira vez no tomo iv das Poesias de Diniz, com uma resposta d'eate a
pag. 87 e seguintes. E tambem no Ramalhete, vol. vi, pag. 346.

HANDEL HADEIRA DE 80DSA, Formado em Direito Civil na Uni-
veraidade de Coimbra, e Advogado em Lisboa. Foi natural de Alcobaga, n. no
anno de 1697, e m. a 17 de Outubro de 1787.— E.

978) AUegagdo de direito pela justiga do ill.’" e ex.” $r. D. Rodrigo Xa-
vier Tdles, conde de Unhao, tohre a luccetiSo do estado e oata de Aoeiro. Lis-

boa, por Francisco da Silva 1748. fol. de xu-S3S pag., com uma arvore genea-
logica da casa de Aveiro.

979) Consulta do reverendo D. Antonio Soares Pimentel aofrre o recitrso que
mterpoi o D. Ahbade geral, esmoler mdr, do reverendo Auditor da Ntendatura
na causa dos dizimot, que the fas o proeurador da Mitra patriarchal. Madrid,
por Manuel Fernandes 1748. Fol. sem o leu nome.

980) Resposta que em uma AUegagdo de direito se defende a jurisdiegSo do
Tribunal do Sancto Officio, contra a pastoral do ex."" e rev.” er. Are^riepo de
Evora.—Sabiu sem o sea nome, inserto na CoUeegdo primeira dos papels que
se publicaram contra os sigillistas. Madrid, 1746. 4.*

FR. HANDEL DA HADRE DE DED8 (1.°), Franciscano daprovin-
cia de Sancto Antonio do Brasil.—N. na cidade da fohia em 1724, e profes-
sou no eonvento de Iguaracu em Pernambuco, a 8 de Maio de 1745. NSo consta
a data do faledmento.—0 sea nome foi ignorado e omitti^ por Barbosa na
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BiU. ImU.; por^in d'elle nos da noticia Fr. Antonio de Sancta Maria JaboaUo
no Orbe Serafico, toino i, pag. 224 da edifJo de 1761.— E.

981 )
Summa triumphal da nova e grande celeb)-idade do glorioso e inriclo

nutrltp-, 0 beato Garcia, pelos homens pardos de Pernambuco, tisboa, na Offic.

de Pedro Ferreira 1753. 4.°— Opusculo raro, que ainda nao pude vcr. Diz-se

que sahira com o pseudonymo de Soterio da Silva Kibeiro.

FB. MANUEL DA MADRE DE DELS (2.'), Presbytero egresso da
Ordem dos Carmelitas descalfos, na qual professara os vutos em 1823 ou 1824;
era ultimamente conventual do conveiito do Carmo em Braga, e n’essa cidade

se tem conservado desde a extincfSo das ordens regulares, dedicando-se prin-

cipalmente as missdes religiosas.— N. em Luso, bispado de Coimbra, a 2 de

Novembro de 1806.— E.

982) Piedoias medila^s sobre a paixiio de nosso senhor Jesue Christo,

extrahidat e eompendiadas da obra de Siinclo Alfonso Maria de Ligorio, intitu-

lada « Relogio da PaixSo » e aca-escentadas com algumos decors. Porto, Typ.

de SebastiSo Josd Pereira 1832. 24.° de vii-136 pag.— D’esta obra se tem feito

muitas edigOes sucessivas, e de cada vez mais augmentadas, sendo a ultima na
dita typographia e no mesmo formato, em 1858, com 755 pag.; tendo por ap-

penso um caderno de 24 pag. lithographadas, em que se contem a musica ade-

quada para se cantarem os versos conteiidos no livro. Este accrescimo s6 se

encontra na referida ultima edigao.

FR. MANUEL DA MADRE DE DEUS BULUOES, CarmeliU caU
gado, cujo instituto professou a 8 de Septembro de 1689. Foi Procurador da
Ordem em Roma, DeOnidor geral. Prior no convento da Bahia, sua patria, e

Provincial.—N. em 1663; quanto a data do obito, nao tive meio ue veri6-

cal-a.—E-

983) Sermdo nai exeguias de Rogue da Costa Barreto, govemador da Ba-
hia. Lisboa, por Manuel I^opes Ferreira 1699. 4.*

984) ^mao da Soled^e da Senhora, pregado na se da Bahia a 25 de

Jforgo de 1701. Lisboa, por Bernardo da Costa Carvalbo 1702. 4.°

986)

Sermuo da Medade, pregado na cathedral da Bahia em 13 de Abril

de 1702. Lisboa, por Antonio Pedroso Galrdo 170il. 4.°

986) Sermuo da Soledade, pi-egado na se da Bahia no anno de 1708. Ibi,

pelo mesmo 1709. 4.*

987) Sermao de Nossa Senhora d'AJuda, pregado na sua igreja na cidade

da Bahia. Ibi, pelo mesmo 1704. 4.°

988) Sermdo de ncgdo de' gramas pela saude do »r. rei D. Pedro II, pre-

gado na se da Bahia. Ibi, pelo mesmo 1706. 4.*

989) Sermdo primeiro do Sgnodo dioceseuw gue se celebrou no Brasil pelo

tW.“* tr. D. Sebasttdo Monteiro, arcebispo da Bahia, a 12 de Junho de 1707.

Ibi, por Miguel Mancscal 1709. 4.°

990) Sermdo de Sancta Theresa, pregado no convento do Carmo da Bahia.

Ibi, pelo mesmo 1711. 4.*

991) Sermdo de S. Felix de Cantalicio, no hospicio dos Capucliijdios da
Bahia. Ibi, pelo mesmo 1717. 4.°

992) Sermdo do p)-incipe dos aposlolos S. Pedro, na abo'lm-a do seu novo

tonjdo na cidade da Bahia. Ibi, pelo mesmo 1717. 4.°

993) Senndo no festividade de Nossa Sodiora da Ba)Toguinha. Ibi, por
Manuel Fernandes da Caista 1728. 4.°

994) Orofdo concionatoria )>as exeguias da ill.’" sr." D. Marianna de

Alemcastn, wide do ex.“" sr. Vasco Feimandes Ceso)' de Menezes, conde de Sa-
bugosa e capildo general do estado do B>-asil. Lisboa, por Pedro Ferreira 1732. 4.°

995) Sermoes carios. Tomo i. Ibi, por Manuel Fernandes da Costa 1737. 4,°

—Comprehende quinze serinOes.
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MAIVUEL DA MAIA, Brigadeiro do exercito, Engenheiro-mor do rei-

no, Guarda-m6r da Torre do Tombo, Chronista da Casa de Bragan;a, Acade-
mico da Academia Real de Historia, etc. Por sua direcfAo se construiu em
Lisboa o notavel aqueducto das Aguas-livres.— Foi natural de Lisboa, e ni.

em edade mui provecta a 17 de Septembro de 1768.—Vej. a sua biographia

cscripta com varies particularidades, no Gabinele historico de Fr. Claudio,

tomo XVI, pag. 244 e scguintes.— E.

996) (C) Fortificn^iin itiodema, nu recopila^So de differentes mrthodos de

fnrtificm-, de que ttsarn na Eurnjm os liespanhoes, franeezes, ilnlianos e holtan-

dezes. Com uni Diccinnnrio alphnhetico dos lermos militnres, etc. Por Mr. Pfef-

finqer, e traduzidn por ordem de Sun Mngeslnde. l,isboa, na Odic. Dcsiandesiana

17LL 4." vm-.336 pag., com 46 estampas. 0 Diccionario dos termos mililares

occupa de pag. 11 ate 54.

Barbosa menrionou por engano esta edijSo com o formato de 8.*, erro que
passou, como de costume, para a pseudo-L'atn/o^ da Academia.

997) (C) () Uoveriindor de prnras.por Antonio Ville Tolosano: tradutido
na linqua portugueza por ordem de Siia Mageslade. Lisboa, por Antonio Pedroso
Galrio 1708. 8.° de vin-519 pag. com 8 estampas.

Tanto esta como a antecedente obra nSo declaram o nome do traductor.

Correm ambas no mercado por pre^os mediocres.

FR. MANUEL DE 8ANCTA MARIA, Franciseano da provincia dos
Capuchos, Guardiao no convento de Lisboa, e Custodio na provincia do Bra-
sil.— N. em Ranhados, comarca de Viseu, e m. na sua patria a 19 de Novem-
bro de 1647. Vej. o que d'elle diz Fr. Antonio de Sancta Maria JaboatJo, no
Orbe Seraphico, tomo i, da edifAo de 1761, a pag. 143.— E.

998) Peregriiw desterrado. Lisboa, por Paulo Craesbeeck 1663. 4."

N3o vi esta obra, que Barbosa qualifica de mui douta, e cheia de erudi-
c4o sagrada e profana. Iguoro, portanto ainda, se i escripta em portuguez, como
o titulo incuica, se em castelhano. No primeiro caso, fdra para extranhar que
deixasse de ser incluida no denominado Catalogo da Academia.

MANUEL MARIA BARBAS, Bacharel formado na Faculdade de Me-
dicina da Universid,ade de Coimbra em 1846, sendo J4 Cirurgiao pela Eschola
Medico-cirurgica de Lisboa.— N. na Covilha, districto de Castello-Branco, em
1806; e ni. na mesma villa a 14 de Abril de 18,64.— D’elle tracia o sr. dr. Ro-
drigues de Gusmao nas suas Mem. biogr. dos Medicos e Cirurgides portugueies,

a pag. 39.— E.

999) DissertafSo physioiogica: «An phj'sc, vel chemise htematosis opus
explicari potest?*— Foi composta cm portuguez, e publicou-se posthuma na
Bevista academica de Coimbra, vol. n (1834), n." 7, 9, 10, 11 e 12, por dili-

gencia do sr. dr. Jeronvmo Josi) de Mello, em obsequio i memoria do fmado.
O sr. dr. Pereira Caidas me escreveu ha tempos, que conaervava idea de que

este seu condiscipulo se formara tambem em Pmlosophia, e fdra premiado em
ambas as faculdades. Ficou de averiguar melhor o ponto; porem do sen silen-

cio a este respeito concluo, que ainda nao obteve as informa;des solicitadas.

MANUEL MARIA DE BARBOSA DU BOCAGE, repuUdo pelo con-
senso universal como um dos nossos mel bores poetas, e depois de umOes o
mais popubar e celebrado de todos. N. na villa, hoje cidade de Setubal, sendo
seus paes o bacharel Jos^ Luis Soares de B.arbosa, de quern ]i flz men;So no
tomo IV d’este Diccionario, e D. Marianna Joaquina Xavier du Bocage, per-
tencente a uma familia franceza, oriunda da Normandia. A data do seu nasci-
raento corria at^ agora como ponto problematico entre os biographos, collo-
cando-a quasi todos em 17 de Mptembro de 1766, e s6 um d'elles (o sr. J. F.
de Castilho) melhor informado, em IS de egual mez de 1763. Atd no moder-
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niasimo Dictionnaire gen. de Biogr. et d'Hitl. dos an. Dezobry & Bachelet, obra

geralmente niais exacta que aa anteriores do seu genero, ^parccc no tomo i

com manifesto engano indicado aquellc nascimento em 1771! Para deixar de

uma vez assentado este ponto de modo debnitivo e irrecusavei, recorri ao men
obsequioso amigo e patricio do poeta, o sr. JoSo Carlos de Almeida Carvalho,

que teve a bonaade de enviar-me copia authenlica, extrahida do livTO 8.° dos

baptismos da freguezia de S. Sebastiio de Setubal, a fol. 176 verso, pela qual

flea indubitavelmente provado, que Manuel Maria nasedra com efleilo a 15 de

Septembro de 1765, e fdra baptisado a 29 do dito mez e anno. Elsta data de-

verA pois prevaleccr d’ora em diante sobre qualquer outra, como a unica ver-

^deira.
Passados os annos da puericia nos primeiros estudos (em que se incluiram

os da latinidade, aprendida com um ecclesiastico hespanhol, D. loio de Me-
dina) e tendo em 1780 assentado, segundo se diz, pra;a do Cadete no regimento

de infanteria da sua patria, foi Bocage despachado Guarda-marinha para o es-

tado da India por decreto de 4 de Fevereiro de 1786. N'esse mesmo anno a 4
de Abril embarcou para Goa, a bordo da nau de viagem, e apqrtou Aquella ci-

dade em 29 de Ootubro seguinte. 0 governador geral da India, Francisco da
Cunha e Menezes, o promoveu, passado tempo, ao posto de Tenente de Infan-

teria para ir servir no regimento da prac-a de Damfio, de que se Ihe passou

carta patente com data de 26 de Fevereiro de 1789. Paitindo de Goa para to-

mar posse do novo posto, apenas se demorou em DamSo dous dias (7 e 8 de

Abril de 17891) ausentando-se logo furtivaroente em companhia de outro of-

ficial da mesma prapa, e foi ter, por vias ignoradas, a Macau, d'onde conse-

guiu obter passa^m para o reino, chegando a Lisboa em Agosto de 1790, de-

pois de uma ausencia de quatro annos e quatro mezes.

Elste periodo da vida de Manuel Maria, que por mal averiguado fdra sem-
pre 0 escolho dosbiographos, fazendo-os pei^erem supposipOes erroneas, e con-
jecturas vaaas, acha-se agora assAs elucidado A vista dos documentos encontra-

dos nos archivos da aecretaria do governo geral da India, cuja achada e vulga-

risapAo devemos A curiosa diligencia do sr. Fiiippe Mery Xavier (vej. no Dic-

eionario, tomo ii) que os fez publicar no Ardiito Universal, tomo iv (1861), a

nag. 321 e seguintes. Ahi poderAo consultal-os os que desejarem achar na ver-

dade antbenticada dos factos o correctivo As ficpdes ingenbosas do romance.
Bocage foi por algum tempo Socio da ephemera Academia de Bellas-letras

de Lisboa, ou Nova-Arcadia, com o nome de Elmano Sadino. Em 10 de Agosto

de 1797 foi preso, e conduzido A cadda da cldade por ordem do Intendentc ge-

ral da Policia, em virtude de denuncias dadas contra elle, como auetor de pa-

peis tmptos, sedieiosos e saiyricos, e nomeadamente de um que se intituiava

• Verdades duras, > e era nem mais nem menos que a muita uonhecida epis-

tola que coroepa: <Pavocosa iilusAo da eternidaue.*— Transferido em 7 de
Novembro para os carceres da InquisipAo, correu com summa hrevidade o seu

processo, pois jA em 22 de Marpo do anno seguinte o vemos sahir do mosteiro

de S. Bento (para onde viera recluso, jA desligado do sancto oflicio) passando

entAo por ordem do intendente para o hospicio das Necessidades, a firo de ser

abi doutrinado pelos padres do Oratorio; e ao cabo de poucos mezes ficou em
plena liberdade.

A coireccAo expiatoria que soffrdra foi para elle proveitosa, dando-Ihe a
conhecer a necessidade de por termo aos desregramentos de uma imaginapAo
extraviada, e de abrapar um tOor de vida mais sisudo, tanto quanto o permit-

tiam a sua indole,'naturahnente inquieta, c o seu caracter instavel e bullipoM.

Entrado na edade da reflexAo, muito havia que esperar de tAo porlentoso in-

{

[enho, se a morte prematura o nAo leva.sse aos quarenta annos de edade, fa-

ecendo em 21 de Dezerobro de 1805.

Para a biographia de Manuel Maria consultem-se as seguintes fontes,

afora outras, que por venture nAo cbegariam ainda ao meu conbecimento

:
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1.

* Mmoriat sobre a vida de Manuel Maria de Barbosa d» Bomgt, por

i\ntonio Maria do Couto. (Diccionario, lomo i, n.” A, 1043.)

2.

* Vida de M. M. B. du B., por Josd Maria da Costa e Silva, no tomo iv

das Poesias publicadas por Marques Lelo. (Vej. adiante o il.* . . .)

3.

* Arttgo biograpnico pcio sr. Mendes Leal. (Diccionario, tomo n, n.* C,

3»8.)

4.

* Biographia pelo sr. Rodrigo Felner, no Panorama, vol. ix (1840).—
Com urn retrato gravado em madeira.

5.

* Noticia da vida e obras de M. M. de B. du B. pelo sr. Castilbo (load),

que forma os tomos xxii a xxv da Lioraria Clauica. (Diccionario, tomo it,

u.« J, 3165

)

6.

° Memoria biograpliica e lilteraria dcerca de M. M. d* B. du Boeage, pelo

sr. Rebello da Silva. (Diccionario, tomo v, n.* L, 400.) E tambem, posto que
mais rcsumida, e com o titulo de Etludo biographico e liUerario, na edipio

completa das Poesias de Boeage, feita em 1853, e no Panorama, tomo x do
mesmo anno.

7.

° Os Documenlos para a biographia de M. M. de B. du B. pelo sr. F. N.
Xavier, no Archivo Universal, ji citados no presente artigo.

8.

* Breve artigo biographico (se nSo me engano pelo sr. Josd de Torres),

em que nSo apparece alguma especic nova, no Archivo Pittoreseo, tomo i, a pag.

289, com um retrato gravado em madeira.

No tocante i apreciapAo critics das obras e merito poetico de Boeage,

Icmbmrei os seguintes;

1.0 Bosguejo da Historia da Poesia e lingua portugucM (por Garrett), no
Pamaso Lusitano, tomo i, a pag. lij. e seguintes.

2.

* 0 Porluguez Consliludonal regenerado (por Pato Honiz), vol. ii, n.° 45
de 24 de Septembro de 1821, pag. 197 a 199.— Tambem am artigo do dito

Moniz, no Observador porluguez, 1818, n.* 4 do terceiro trimestre.

3.

° Considerofdes mantas sobre o lomo iv das Obras de Manuel Boeage, por

Joed Agostinho de Macedo.

4.

* Annaes das Seieneias, das Arles e das Lelrat. Paris 1818.—No Dis-

cstrso preliminar, tomo i, a pag. 29 (por F. Solano Constancio.)

5.

° A Primavera, pelo sr. Castiloo (Antonio), edipSo de 1837 : nas Kolas

de pag. 131 a 162 vem uma extensa e mui doutrinal confrontapto analytics

enlre Boeage e Filinto, escripta com a sciencia e perspicuidade proprias do sen

auctor.

6.

* Memoriat de LUleralwa conlemporanea, pelo sr. Lopes de Mendonpa,
de pag. 47 a 56.

A resenha de todos os louvores que Boeage tern merecido a nataraes e
extranhos, a das pepas poeticas em que os conbemporaneos deploraram a sua

morte, etc., etc., formariam uma aerie pouco menos que interminavel.

poesias que por occasi3o do falecimento se imprimiram em folbetos avulsos,

conserve eu a roaior parte, colligidas e enquadernadas em nm arrazoado vo-
lume.

Cumpre dizer duas palavras com respeito aos retratos que existem do
poeta. 0 mais Gel e aprimorado de todos, e atd superior na grandeza do for-

mato, 6 o de gravura em cobre, delineado por Uennque Josd da Silva, e aberto
por Bartholozzi, logo apoz a morte de B^ge. Os exemplarcs sAo raros. Por
este se fez o de lithographia, que acoropanba a nova edicSo das Poesias de
1853, e que sahiu mais que soffiivel no seu genero. Ji alludi aciroa aos que se

acham no Panorama e Archivo Pittoreseo, e que pouco ou nada valem. Aldm
d’esses possuo mais tres, de gravura em cobre, todos de nequenos formatos, e
a qual o'ellcs menos exacto e de menor merito artistico. Ha ainda ontro litho-

Passemos agora i bibliographia bocagiana.
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CmiOGO DE TflDlS iS ORRIS nPRESSIS, SEGUtNOO I ORDEM CHRONOLOGIC!

1000) Elegia que o mnis ingenvo e rerdndeiro senlimenlo consagra o deplo-

ravel morte do ilL"" e tr." tr. I). Jose Thomas de Menezts, tie. Snt atielor M.
M. B. B. Lisboa, na OfEc. de Lino da Silva Godinho 1790. 4.° de 14 pag.

Como primicias do talento do poeta, foi csLi a primeira composi(So de

Bocage que gosou do beneticio do prelo, sahindo impressa passados dons ou
tres mezes, se tanto, dcpois da sua volta da India, e trazendo no frontispicio

lio sdmente as iniciaes do seu nome. Ou porquc a liragcm se realisasse cm
mui pequeno numero de exemplares, ou porque algum accidente sobrevindo,

ou motivo ignorado os fizesse desapparecer, 6 facto certo que ella se tornou
rarissima, a ponto de que no longo curso das minh.as investigafdies bibliogra-

pbicas, apenas (havera quinze aiinos, e por mera casualidadc) se me deparqu

o encontro de urn unico exemplar! Existia elle em poder dc urn amigo, hoje

linado, que wardando-o entre outros papeis antigos, estava bem longe de ima-

ginar cujo ^sse. Para mim, quando faltasscin as iniciaes do rosto, o estylo e

a metrilica^So ecam de si mats que suflicientes a denunciar-mc o seu auctor.

Fiquei para logo contentissimo de tal descoberla, pois que andava de todo per-

dida a memoria d'esta pc;a, nOo reproduzida pelo poeta em nenhum dos tres

volumes das Rimas, que em vida imprimiu, e ignorada de todos os editores que
depois da sua morte se deram a colligir-lbe as obras disperses para foniece-

rem com ellas os tomos que successivamente foram apparecendo em diversos

tempos. Eu a salvei do esquecimento, fazendo-a inserir pela primeira vez, bem
como outras pe(as de quasi egual raridade, e algumas ineditas, na collec;3o

completa das Poeiiai de Bocage', dada i luz sob a ininha direc^ao em 1853, da

qual mais adiante tractarei. Agrade(am-me pois os apaixonados do poeta, e

todos os amadores da nossa litteratura, a vantagem de poderem ler esta bellis-

sinia elegia, que sem a ininha diligencia pernianeceria talvez em profundo e

etemo esquecimento.

0 conceito que sempre formei de tio formosa composifito, tendo-a para

mim como um dfos roelhores trechos que na sua especie possuimos, aeba-se

agora, com plena satisfa^lo minha, conGrmado pelo voto de julgador mais com-
petente e auctorisado.— li; o do distincto escriptor fluminense, o $r. conego

Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, que no seu novissimo e bem elabo-

rado Curso de Lilteratura Naeional (de que hoje 25 de Abril acabo de receber

agradecido o magnifico exemplar com que se dignou de bonrar-ine), dedica ao

exame analytico da referida elegia as pag. 353 a 355.

1001) Qutixumes do pastor Elmano contra a falsidade da pastora Urse-

lina. Edwa. Lisboa, na Offic. de SimSo Thadddo Ferreira 1791. 4.° de 14 pag.

1(^) Idytttos maritimos recitados na Academia das Bellas-letras de Lisooa,

pWo soeio M. M. de B. du B. Ibi, na inesma OIDc. 1791. 8.° de 13 pag.— Reim-
pressos. ibi, na Typ. Rollandiana 1825. 8.°

1003) Rimas de Manuel Maria de Barbosa du Bocage. Tomo i. Lisboa, na
Oflic. de Simlo Thadd^o Ferreira 1791. 8.° de 214 pag. — Esta primeira edi-

g<o, cuja propriedade o auctor vendeu ao editor por 484000 r^is, comprehen-
dia sdmente 108 sonctos, 7 odes, 4 canfoes, 2 epistolas e 5 idyllios.— ^gurula
edifuo, eorreeta e augmenlada. Ibi, na mesma OIBc. 1800. 8.° de .351 pag.

—

Tereeira edigdo, ibi, 1806. 8.” de iv-331 pag.— Quarta edifdo, ibi, na Imp. Na-
cional 1834. 8.°

1004) Eufemia ou o Iriumpho da religiao: drama de Mr. de Amaud, tra-

duzido em rersos portuguexes. Ibi, na mesma OfBc. 1793. 8.“ de 108 pag.— Nova
edifuo: Rio de Janeiro, na Imp. Regia 1811. 8.° gr. dc 102 pag. — Impressa
novamente, Lisboa, na Imp. de Alcobia 1819. 8.*— Ibi. naOmc. de Jolo Nu-
nes Elsteves 1832. 8.*— Anda tanibcm no tomo iv das Obras poeticas e adiante
mencionado.

1005) Elogio poetieo d admiravel inirepidei, com que em domingo 24 de
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Agotlo de 1794 tubiu o eapUdo Lunardi no baido aentlatieo. Lisboa, na OlBc.

de SimSo Thaddeo Ferreira 1794. 4.‘ de 11 pag.

1006) At ehmelai de Abu-Casem, conto arabico. Ibi, na mesma Oflic. 1797.
— Reitnpresso (dixem) em 1803.— Ainda nao vi algunia d’estas edi^bs.

1007) Hitioria de Gil Braz de Santilbana, Iraduzida em porttmez. Tomo i.

Lisboa, na Repia Offic. Typ. 1798. 8.*— Scrpinda edifoo: ibi, na OlDc. da Aca-
demia R. das Sciencias 1800. 8.° de vin-421 pag., com os tomos n, ni e iv.

—

Este tomo i e sua continuafSo atd pag. 116 do tomo ii, foram vertidos por
Oocage: o resto aid o fim da obra 6 de Luis Caetano de Campos, auetor das

Viaqeju de AUina. Vej. urn annuncio mandado publicar pelo proprio Bocage
no Supplemento d Gasela de Lisboa n.* 21 de 26 de Maio de 1798.— A obra
ha sido depois varias vexes reimpressa.

1006) Atmos de M. M. de B. du Bocage, dedieadat d Amisade. Tomo if.

I,isboa, na Oflic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1799. 8.* de xviu-372 pag.

—

Segnnda edifuo, ibi, na mesma Offic. 1802. 8.* de viti-372 pag.— Tereetra edi-

fdo. eorreeta pelo aitetor, ibi, na mesma Offic. 1813. 8.* de viii-368 pag.

—

Quarta edifoo . . . Quinta edifoo, ibi. Typ. de Antonio Josd da Rocha 18U. 8.°

1009) Os Jardint, ou a arte de aformotear as paisagens: poema de Mr. De-
lilie, traduzido, etc. Lisboa, na Typ. Chalcographica e Litteraria do Arco do
Cego 1800. 4.° de 157 pag

,
com o texto fraucez em frente.— Reimpresso no

Rio de Janeiro, Imp. Regia 1811.

1010) Canto beroieo sobre as faganhas dot portvguezes na expedifSo de Tri-

poli: por Joti Francisco Cardoso ; tradusido etc. Listioa, na Typ. Chalcographica

etc., 1800. 4.* de 103 pag., com o texto latino.— Reimpresso no Rio de Ja-

neiro, 1811.

1011) Elegia a D. Aodn'po de Sousa Coutinko, tradutida do loiim de Joti

Pinmeiteo Cardoso. Lisboa, na Offic. Chalcographica etc. 1800. 4.*—NSo tenbo
encontrado algum exemplar d’esla edi^o.

1012) Elogio aot fautlittimos annot do serenwstmo Principe Begente notso

tenhor. Ibi, na dita Omc. 1801. 4.° de 7 pag.

1013) As Plantas: poema de Ricardo Castel, tradusido, etc. Ibi, na dita

Offic. 1801. 4.* de 181 pag. com estampas, e o original fraacez em frente. Reim-
presso no Rio de Janeiro, 1811;—e LisbM, na Imp. Regia 1813. 4.* de 192 pu.

1014) 0 eontorcio das Floret: epistola de Lacroix a teu irmdo, traduzi£s

etc. Lisboa, na Offic., etc., do Arco do Ccgo 1801. 4.° de 61 pag. com estampas
e o texto latino. Reimpresso no Rio de Janeiro, 1811. 16.° gr. de 58 pag.

—

E em Lisboa, na Imp. Regia 1813. 4.° de 71 p^.
1015) Aot annoi faustissimos do terenittimo Principe Begente de Portu-

gal fElogioJ: eomposto por M. M. de B. du BocMe, e dedicado por Simao Thad-
deo Ferreira. Lisbo^ na Rwia Offic. Typ. 1802. 4.* fle vi-4Jiag.

1016) Elegia a morte ae Antelmo Joti da Cruz Sobral. Sabiu com outra.s

poesias de diversos auctores em om folheto, com o litulo; Eccot stmdotot ou-

otdos na capital portisgueza, na pattagem a melhor vida do tU.*” contelbeiro, etc.

Recolkidat, e offereciaat a teu itbutre filho. Lisboa, na Regia Offic. Typ. 1802.
4.* de 14 pag.

1017) Galalhia: novella pastoril, imilada de Cervantes por Florian, e Ira-

duzida em portuguez, etc. Lisboa, na Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1802.
8.° de 128 pag.— Reimpressa na Typ. Rollandiana 1816. 8.* de 161 pag.—
E novamenie, Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Const de J. Vllleneuve & C.* 1^.
8.° de 96 pM.

1018) Booerio e Victor de Sabran, ott o tragieo effeito do eiume: tradusido

etc. Lisboa, 18027— Reimpressa ibi, na Offic. de JoSo Rodrigues Neves 1806.

—E novaroente, ibi, na Typ. Rollandiana 1819.

1019) Epi^io na sraftda marte do iU.*" e ex."" tr. D. Pedro Joti de No-
ronha, marques de Attgeja, etc. Offerecido ao ill.’^ e ex.'“ tr. Conde de Yilla-

vtrde. Lisboa, na Imp. Regia 1804. 4.* de 13 pag.

TOMO VI 4
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lOSO) Poetiat de M. M. de B. du Boeage, dedieadas d iU.”' e ex." tr.‘

Condessa de Ogenhaueen. Tomo iii. Lisboa, na Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira

1801. 8.° de 333 pag.

—

Segunda edigdo, ibi, na mesma Offic. 180G. 8.* de vi-307

pag.— Tereeira edicSo . ,
.
Quarla edi(Ao, ibi, Typ. de Antonio Jos<i da Rocha

1843. 8.-

1031) Magoas amarotat de Elmano: idyUio. Lisboa, na Imp. R^ia 1805.

8.“ de 8 pag.— Reimpresso, ibi, na Imp. Nac. 1831. S." de 13 pag.—E na Typ.

Rollandiana 1834. 8.»

1033) A nratiddo: elogio dramalieo, para recitar Claudina Bota Botelho

no dia do teu oene/kio. LisMa, na Offic. de Antonio Rodrigues Galhardo 1805.

8.* de 8 pag.

1033) A saudade matema: idyUio. Lisboa, 1805.— Ainda nSo vi esta edi-

gio, cuia existencia nSo e comtudo duvidosa.

10») Improvitot de Boeage na tun muiperigosa enfermidade, dedieadot

aos sem bone amigot. Lisboa, na Imp. Regia 1^5. 8.* de 33 pag.— Reimpresso

no Rio de Janeiro, Imp. Regia 1810. 8.° de 33 pag.

1035) CoUecgdo dot novoi improvitos de Bo^e no sua moleitia. com at

obrat qtte Ihe foram dirigidat por variot poetat naeionaet: dedieada ao seu be-

nefico armgo o tr. Marcot Aurelio Bodriguet. Lisboa, Imp. Regia 1805. 8.° de

1036) A tirlude laureada: drama recitado notheatro do StUitre, compoito

e dirigido ao rev." P. M. Fr. Jote Marianno da Conceifdo Velloto, etc. Lisboa,

na Imp. Regia 1805. 8.° de 64 pag.

1027) Erieia, ou a Yetlal: tragedia traduzida, etc. Lisboa, na Imp. Regia
1805. 8." de 65 pag.— Reimpressa no Rio de Janeiro, Imp. Regia 1811. 8."

—

Novamente, Lisl^ na Imp. Regia 1815. 8.° de 63 pag.— Ibi, na Imp. da Rua
dos Fanqueiros 1825. 8." ae 49 pag. (edipSo em que apparece, sem algum fun-

damento, attribuida a mr. d’Amaud).— Ibi, na Offic. de Jo3o Nunes Esteves

1825. 8.* de 48 pag.

Por um dos sens babituaes, e em mal, tSo-frequentes descuidos, o auctor do
Dieeionario geographieo, bitt. pol. e litter, de Portugal, impresso no Rio de Ja-

neiro em 1850, no tomo n, pag. 319, tractandn de Manuel Maria, attribue-lhe

como de composipSo sua original a tragedia Erieia, bem como a Eufemia, e
o poema das PlaTitat. £ para maravilhar que se escreva com tamanba levian-

dade, ou falta de conhecimentol Acaso atguem ignora, nSo sendo o alludido

diccionarista, que essas obras sSo todas traduzidas do francez, reconhecidas

sempre como taes, c assim mesmo designadas nos rostos das repetidas edipOes

que d'ellas se tern feito? Aqui tern applicapio mais uma vez o vulgarissimo

preceito boraciano: •Sumtte materiam vettrit, etc.’

1028) Armta: idyUio. Lisboa, na Imp. Regia 1806 (seguido da ode >0 Det-
engano)’ 8.* de 22 pag.— Reimpresso na Typ. Rollandiana. 1834. 8.°

1029) O&ras poeitcas de M- M. de B. du Boeage, oreeedidat de um diteurto

tdbre a vida e eteripfot d'ette j^ta, por Jote Marta da Cotta e Silva. Tomo iv.

Lisboa, na Imp. Regia 1812. 8.* de o20 pag., com um peasimo retrato de Bo-
cage.— Foi publicado este volume pelo editor Desiderio Marques LeSo.—Se-
gunda edifio, com a indicaptk) de muito mait correcta, ibi, na Imp. de JoSo
Baptists Morando 1820. 8.° de 331 pag. D'esta segunda edipSo apparecem exem-
plares com um frnntispicio diverse, inculcando Nova edigao, na Typ. de Desi-

1030) Verdadeirat inedilat, obrat poeticat de M. M. de B. du Boeage.

Tomo IT, e i.° de tuat obrat potthumai. Lisboa, na Imp. Regia 1813. 8.* de
vm-2M pag.—Reimpresso na Offic. de A. I. S. de Bulbdes 1835. 8.* de x-284
pag.— Quarta edipSo, ibi, Typ. Nevesiana 1843. 8.”

1031) Obrat poeticat de M. M. de B. du Boeage, etc. Tomo v. Lisboa, na
Imp. de Alcobia 1813. 8.° de 276 pag—£ o segnndo puUicado por D. M. Le2o.
Ha d'elle segunda ediptki, na Typ. do editor, com a costumada (mas falsa) in-
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(iica(2o de muilo mats correcta, 1822. S." Come?a de pag. i a v; segue de pag.

3 a 142: conieja novainenU) de pag. 61 a l.'IO; e couiefando oulra vez a nii-

mera^ao de pag. 1 continiia ate pag. 65, rom a qual linda o volume.— A|ma-

recem tambem d'esta alguns exemplares com frontispicio datado de 1847, e

indicafao da Typ. de Francisco Xavier de Sousa
;
porein examinados vS-se que

sSo da propria edi^ao de 1822.

10a2) Verdadeiras inedilas, obras poeticas, etc. Tomo v e 2.° das obras pos-

timmas. Lisboa, na Imp. Regia 1814. 8.° de xiv-313 pag. — Rste volume foi

diaposto e coordenado ^ra a impres.sao por Patn Moniz; contem, afdra aspoe-

sias, a traducfio da cornetlia 0 Raikador, de Rrueys e Palaprat, em prosa.—
Segunda edi^, ibi, iia Imp. Regia 1831. 8.°

1033) Aamimdo e Marianna: novella hespankola, traduzida do francez,

etc. Lisboa, 1819. 8."

1034) 0 casamentoj^r tingan^a, novella traduzida. etc. Lisboa, 1820. 8.*

—Reimpressa, ibi, na Offic. de Joao Nunes Esteves, 1828. 8.*— Esta novella

6 extramda do livro vi, cap. iv da Hisloria de Git Braz, e por conseguinte nSo
colbe a respeito d'ella a duvida apresentada pelo sr. Castilho a pag. 140 do
tomo XXV 0% Livraria Classica. .

1035) A morte de Jgnez de Castro: cantata. Lisboa, na Typ. Rollandiana

1824. 8.* de 20 pag. — £ transcripta do que anda no tomo ii das Rimas do
auctor.

1036) MetUa ou a vinganga: cantata. Lisboa, na Imp. de Jolo Nunes Es-
teves 1826. 8.° de 8 pag.—Como a antecedente.

1037) Deseripg&o do Diluvio. Ibi, namesma Imp. 1826. 8.° de 8 pag.

—

Tambem extrahida do tomo ii das Rimas.

1038) Poesias eseothidas de M. M. de B. du Bocage. Lisboa, na Offic. de

Jo3o Nunes Esteves 1835. 16.° de 160 pag.— Todas sio copiadas das ja im-
pressas.

1039) Pena de tatido: satyra a Josi AgoslitAo de Macedo. Lisboa, 1838. 8.°

gr.—Edifio assds incorrecta, por ser feita sobre a que primeiro appaiecera da

mesma satyra, inserts no Investioador Portuquez, vol. iv, em 1812.

1040) Poesias satyrieas ineditas de M. M. de B. du.Bocage, coUigidas pelo

professor de grego Antonio Maria do Couto, etc. 2.* edifSo correcta e augmen-
tada (nSo havenuo l.*l, Lisboa, na Typ. de Antonio Josd da Rocha 1840. '8.° de

64 pag.—Os versos n ella conteiidos acham-se todos miseravelmente deturpa-

dos, e ainda parece incrivel como 6 quo tal embrechado sahiu das mSos de um
homem que se dizia litterato, pbilologo, professor, e que morreu sendo reitor

do Lyceu nacional de Lisboal

1041) Quadras, mattes, improvisos, decimas e cMttas glosadas, etc., por
M. M. de B. du Bocage. Lisboa, Typ. Rollandiana 1842. 8.° de 72 pag.— Se os

versos conteiidos n'este folheto sSo apocrypbos, como jnlga o sr. (^tilho (Li-

vraria Classica, tomo xxiv, pag. 144K nSo sei : o que posso comtudo affirmar

sem escrupulo 6, <^e sSo todos copiados dos que ji andavam impressos nos di-

versos tomos das Rtmos do poeta.

1042) Obras poeticas de M. M. de B. du Bocage, etc. Tomo vi. (E terceiro

dos publicados por Desiderio Marques LeSo). Listoa, Typ. de Desiderio Mar-
ques LeSo 1842. 8.° de rv-308 pag.—Vej. o que diz icerca d’este volume o sr.

Castilho na Livraria Classica, tomo xxiv, pag. 144.

Ao cabo de tantas e too repetidas ^i(0es, e n'esta confusa variedade de
livros e folhetos irregnlares e mal correctos, devidos em sua maxima parte a
pura especulafSo de Mitores indiistriosos, queixavam-se com razlo os amado-
res das nossas letras da falta de uma edifSo completa e methodica, que por sua
regularidade, nitidez e correcfSo corresjmndesse dignamente ao assumpto. Ha-
via ainda obras nio colligidas. Cumpria reunir e classfficar todas as que anda-
vam disperaas ou repetidas em dezenas de volumes, e o que 6 mais deturpadas
por Dumerosissimos e intoleraveis erros, filhoe da negllgencia, e nSo poucas
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vezes (la ignorancia dos (luc com demasiada contian(a se pivsumem habilitados

para tarc&, ein realidacie superinrcs is suas foryas, e <|ue sSo incapazes de
veneer. Ndo sei se pela minha parte incorri em egual culpa, quando no anno de

1850 concebi o projecto de dar uma nova edi^o das obras de Bocage, exempta
quanto posaivel fosse dos defeitos que nas antcriores sc notavam. Depois de

soHrer os embara^os e difficuldades que me tiveram quasi desanimado, e que
em nossa terra sdo jd proverbiaes. sempre que se tracta da execu(do de tenta-

tivas litterarias de algum vulto, m()rmentB para quern na mingoa de reeursos

proprios, tern de soccorrer-se a auxilio alheio, consegui ver em fim realisada a
ininha idda, corn o concurso do editor, o sr. Antonio Josd Fernandes Lopes,

que mui espontaneamente se propoz fazer por sua conta a intentada edi^,
cuja propriedade houve a si, mediante o contrato que para esse efieito celebrd-

mos, e que foi de ambas as partes cumprido com reciproca religiosidade. De
certo obtivera condifOes mais vantajosas, se a cobi;a de lucros pecuniarios pre-

dominasse em meu animo sobre o sentimento da dedica^do litteraria que me
inspirdra em tal empreza. Contentando-me, pois, da m<idesta retribui(do de
115^200 rdis, recebi n’essa quantia a unica compensa^do do trabalho e tempo
consumidos, e de ndo poucas despezas, que jd levava feitas! A edijio sabiu

com o titulo seguinte

;

1043) Poesiai de Manuel Maria de Barbota du Bo<^e. coUigidas eni nova
e completa edifdo, ditpotlas e annotadae por I. F. da Silva, e precedidae de um
eetudo biogra^co e litterario tobre o poeta, por L. A. Rebello da Silva. Lisboa,

na Typ. (ie Antonio Josd Fernandes Lopes 1853. 8.° gr. com um retrato do
poeta, copiado da gravura original de Bartbolozzi. 6 tomos, contendo respecti-

namente lvi-404 pag., 434 pag , 420 pag., 382 pag., 390 pag. e 416 pag., sem
contar as dos indices finaes dos volumes. No tomo vi de pag. 406 a 408 vem
uma synopse de cincoenta pe(as poeticas, que por ineditas ou ainda ndo colli-

gidas, sO o foram pela primeira vez n’esta edi;do, e que faltam conseguinte-

mente nas anteriores. E no tim do mesmb volume se aeba uma errata geral,

ou tabella dos erros que escaparam d revisdo nas provas typograpbicas de toda

a obra, em numero de quarenta e cinco ao todol

^ra dar aos que ndo a tiverem visto, uma idda mais cabal da leferida

edifdo, seja-me permittido reproduzir aqui o que em concisas palavras disse

a proposito d’ella no Panorama, vol. iii da 3.* serie (1854) pag. 216, o nosso
tern conbecido pbilologo, e consciencioso escriptor o sr. J. H. da Cunba Bivaia,

cujo veto imparcial ndo pOde deixar de ser tido em grande conta, como de
pessoa tdo auctorisada:

•A publicafdo da collecfdo completa das Poesiat do nosso mais popular
poeta mcidemo, era cousa ba muito desejada pelos amadores da boa lilteratura.

As obras de Bocage, parte iippressas em papeis e folbetos avulsos, parte em
collecfOes incompletas, desordenadas e incorrectissimas, publicadas em varios

tempos, por diversos editores, e com Gns e intentos diversos, eram extrema-
mente dilficeis de colligir, e tornavam-se o aborrecimento dos leitores, e a de-
sesperafdo dos bibliograpbos. A idea pois de dar i luz n'um s(i corpo as obras
de Bocage nSo podia (leixar de ser bem acceita pelo publico. 0 editor escolbeu
as poesias para primeiro ensaio : c na verdade acertada foi a escolba, porque
nas poesias e que consiste o grande e principal merito de Bocage.

•Os leitores do Panorama conbecem o primorosn trabalbo, que com o sim-
ples titulo de Eeludo biographieo e litterario eobre Bocage comimz o sr. L. A.
Rebello da Silva, e acompanba tambem a edifSo que agora annunciimos. Seria
repetir inutilmente o que pelo mesmo sr. Retello da Silva jd esU escripto n'este

mesmo volume e no antecedents, se aqui tentassemos novamente alludir aos
siiccessos da vida do poeta, on julgar do merecimento das suas obras. N’e.ssa

parte deve estar completamente saciada a curiosidade dos leitores do Panorama.
•Sb nos resta dar noticia da edifSo. Consta ella de seis volumes. 0 1.* con-

tdm os sonetos, divididos em quatro livros; a saber: Uvro primeiro «sonetos
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eroticosa; livro segundo asonctos moraes e devotosa; livro tmeiro asonelos

heroieos e gralulatoriosa; livro quarto «soneto$ joviaes e satyricosa.—0 2.*

volume contdm odea, canjOes, cantatas, cantos, elegias, epistolas, epicedios e

idyllios.—0 3.° volume comprehcnde epistolas, satyras, apuloras, epigrammas,
quadras e mottes glosados, allegorias, canfoneUs e endechas. 0 4.° volume elo-

gios, dramas allegorieos, poemetos, metamorphoses de Ovidio traduxidas, e on-
tros trechos e episodios traduzidos. 0 5.° volume as traducpdes doe Jardins de
Delille, das PianUu de Castel, da AgricuUura de Bosset 0 6.° volume linalmente,

contdffl a traducfdo do Coruordo dot Flores de Lacroix, tragedias e fragmen-
tos de tragedias.

•0 sr. Innocencio Francisco da Silva, modesto e laborioso cultor das letras

patrias, critico sincero e atilado, bibliographo pacientissimo e infatigavel, mos-
trou n’esta edipSo como se devem dis]Mr e oraenar as obras de urn auctor po-
lygrapho ; como se devem estremar as genuinas das apocrypfaas; como se devem
restituir as lipdes deturpadas; e flnalmente, como em breves e concisas notas

(qm 00 todo occupam U)6 paginas em typo miudoj se deve esclarecer o leitor,

e encaminhal-o a perceber o sentido de logares, que o tempo tern tornado me-
noe intelligiveis.

•Do sr. Antonio Josd Fernandes Lopes, editor, muito teriamos que dizer,

se nos nlo embargasse a considerapflo de que 6 elle ao mesmo tempo editor, e

proprietario do proprio jornal em que isto escrevemos.

•Has 6 impossivel passar em silencio, que deixando a ontros o systema mes-
uuinho das cauemetas, publicou os seis bellos volumes das Poetias de Boeage
oentco de mui poucos mezes (Marp de 1853 a Janeiro de 1854)

;
que a execu-

fio typographies d’esta obra rivalisa em nitidez com as melhores
;
que o editor

nilo recuon diante da certeza de empatar grosses cabedaes n'uroa publicapSo,

oue attentas as condipdes do nosso mercado de livros, e os pequenos reenrsos

de nma typographia nascente, se pdde chamar collossal
; e flnalmente, que nada

d'isto obstou a que o prepo seja assds medico e rasoavel.> ^fbt para os sub-

seriptores de 600 riis por tolume.J

Em egual forroato ao d’esta ediplo e como sen complemento exists im-
presso o seguinte, q^ue alguns denominam tomo vu, posto que no frontispicio

se nSo encontre tal indicapSo

;

1044) Poesias erotieas, burleseas e satyrieas de M. M. de Barbosa du Bo-
cape, nSo eomprehendidas na edtpuo que das obras d'este poela u publiam em
jAsboa, no anno passado de mdcccuii. Bruxellas, 1854. 8.° gr. de 217 pag.

—

A inspeepSo do livro mostra para logo aos conhec^ores que elle foi estampado
em Luboa, nSo olMtante a supposta designapio incnlcada no rosto. Houve se-

gunda edipSo, com as mesmas indicapOes, 1860. 8.° gr. D’este volume se fez

no Rio de Janeiro em 1861 nma contrafaepSo, tambem clandestina. conserva-

das todas as indicapOes do logar, anno, etc. 0 formato 6 o mesmo da primeira

edipio de Lisboa, e sd se distingue d'esta (Jparte os muitoe erros tvpographi-

cos introduzidos pelos compositores, e que escaparam na revisSo das provas)

em ser 0 seu typo mais mindo e apertado, contendo por isso 201 pag. em vez

das 217 que comprehende a sobreoita.

Ao fechar o presente artigo, occorron-me para ajuntar aos escriptos men-
cionados a pag. 47, que contdem apreciapdes criticas de Boeage, o Estudo lit-

terario que vem nas Obras do insigne e mallogrado pneta brasiieiro Alvares de
Azevedo, no tomo ii da bella e completa edipto das mesmas Obras (publicada

ji no corrente anno pelo editor, o sr. Gamier) de pag, 179 a 193.

KAmJEL MARIA DA COSTA LEITE, Mcdico-eimrgiSo pela Eschola
do Porto, e Lento de Obstetricia na mesma Escbola; Giruigiao^onorario da Ca-
mara real, etc. — N. na villa de Barcellos a 12 de Abril & 1813.—E.

1045) Orafuo inaugural, reeitada na Escbola medieo-cirurgiea do Porto.
Porto, Typ. de Sebastiib Josd Pereira 1857. 8.’ gr. de 32 pag.
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Por infonna(So do sr. dr. 1. F. A. de Gouvda Oaorio, a qnem devo esbi
e outras noticias, consta-me que escreve, e pretende imprimir um TraUaio d»
partos.

FR. MANUEL DE 8ANCTA MARIA ITAPARICA, Franciscano da
provincia de Sancto Antonio do Brasil, cujo instituto professou a 2 de Julho

de 1720.—N. na villa do sen appellido, fronteira ao occidente da cidade da
Bahia, no anno de 1704. Vd-se que ainda vivia em 1761, como conata da no-

ticia que a seu respeito se l£ no Orbe Seraphim de JaboaUo, tomo i, pag. 224
da edi^ao feita no referido anno. Ahi $e diz que era perito na poesia, e que
havia composto dquelle tempo grande copia de obras, que poderiara former vo-

lumes. —No tomo XI da Bevisla trimeneal do IrutiitUo do Brasil, a pag. 240 e

seg., vein tambem uma biogr^hia d'este padre, escripta pelo sr. Vambagen,
sobremaneira escassa no que diz respeito aos factos peases, e circumstancias

da vida do biograpbado, pois que pouco ou nada avan{a 'al^m do que j4 sa-

biamos pelo Orbe ^aphim.
No tomo n do Diccionario, pag. 248, a proposito de dar conta do raro

poema Eustachidos, live occasiSo de expor a duvida que se suseiUra icerca

do seu auctor, derivada das encontradas assercdes do referido sr. Varnhagen,
que uma vez o attribuia ao P. Francisco de Sousa, e outra a Fr. Manuel de

para auctoiisar de preferencia qualquer das duas affirmatives. Hoje porim, que
por diligencia do instituto Historico acaba de sahir i luz o segundo volume
inedito da Chronica de JaboatSo, desapparece de todo a incerteza, e jd nlo seri

licito duvidar de que fdra Fr. Manuel de Sancta Maria e nSo outro, o auctor

do Eustachidos.

Temos o formal e authentico testemunho de JaboaUo, que assim o de-

clara no Orbe Seraidiim, 2.* parte, vol. i, a pag. 38; e ficdmos certos nSo s6

de quern foi o veroadeiro auctor, mas de que tal poema estava ainda manus-
cripto em 1768, devendo por conseguinte ser posterior a esse anno a edi(4o

sem data quo d'elle existe ; embhora do exame e inspecpSo feih sobre os res-

pectivos caracteres resultasse a persuasio em que estive, levando-me a sup-

pol-o impresso vinte ou trinta annos mais cedo.

• MANUEL MARIA DE MORAE8 E VALLE, Cavalleiro da Oidem
de Christo, e da Imperial da Rosa, Doutor em Mediciiia pela Faculdade do Rio
de Janeiro, Lente de Chimica mineral e Mineralogia da mesma Faculdade, Pre-

sidente bonorario do Instituto Pharmaceutico do Rio de Janeiro; Socio hono-
rario da Sociedade Pharmaceutica Brasileira; Membro da Academia de Medi-
cine da referida cidade, etc.— N.-no Rio de Janeiro a 24 de Novembro de 1824,

e teve por paes o commendador da Ordem do Cruzeiro Manuel Joaquim do
Valle, irmio do doutor Jodo Manuel Nunes do Valle, jd mencionado n’este Die-
cionario, e D. Maria Josd de Moraes.— E.

1046) Algumas eonsiderafues sobre a mendicidade no Rio de Jasteiro. These

apresentada a Faculdade de Medieina, e sustenlada al de Desembro de 1846.

Rio de Janeiro, Typ. do Ostensor Brasileiro de J. J. Moreira 1846. 4.<* de
VI-37 pag.

1047) Algumas considerapies sobre a estruclura, a irritabilidade e o prm-
cipio actiw dos nervos encephalo-rachidianos em geral, e sobre as funcfSes do
nerto espinhal ou accessorio de WtUis. These apresentada a Faculdade de Medi-
cina, por occasido do concurso ao logar vaqo de lente substituto da secfio de
sdencuis medicos. Rio de Janeiro, Typ. do Diario de N. L.Vienna 1852. 4.* de
viii-53 pag.

D’ambas estas dissertafdes vi exemplares em poder do sr. Figaniere, pa-
rente do auctor.

1048) Elementos de Phiiosophia: compendia apropriado a nova forma de
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examti da E$diola de Medicina do Rio de Janeiro. Rio Jo Janeiro, Typ. do
Diario de N. L.Vianna J851. 8.* gr. 2 tomos com viii-213, e iv-179 pac.; con-
tendo o orimeiro a Psycbologia e Logica; e o segundo a Thcodicda, Moral e
Historia aa Philosophia.

1049) Contiderofoet qeraes sobre Pharmacia theorieo-pralica, opusculo of-
ferecido e dedieado a S.V.o Imperador. Rio de Janeiro, na mesma ^p. 18^.
8 * gr. de 254 pag.

1050) Phtloiophia popular de Victor Cousin, seguida da primeira parte da
vrofissao de fe do Vigario Saboiano de Rousseau. Traduccao. Ibi, na mesma
Typ. 1849. le." de 2-94 pag.

FR. MANUEL DE MARIA 8ANCTISSIMA, Missionario apostolico

do seminario do Varatojo, onde foi por vozes GuardiSo. Professou no dito se-

minario em 23 de Novetnbro de 1764, pertencendo antes a CongregafSo do sr.

Jesus da Roa-morte, da Ordem de S. Paulo, 1.’ Eremita, com o nome de P. Ma-
nuel de Sancto Thomas d'Aquino, na qual enlrdra em 7 de Mar(o de 1758.

—

Foi natural de Braga, ou Villa-real, e m. a 23 de Janeiro de 1802.— E.

1051) Historia da fundagdo do real convento e seminario do Varatojo, com
a eompendiosa noticia oos vidas do veneravel P. Fr. Antonio das Chagas, e de

alguns varOes illustres. filhos do mesmo cons>ento e seminario. Porto, na OQic.

de Antonio Alvares Ribeiro 1799-1800. 8.* 2 tomos, com os retratos do prin-

cipe regentc D. JoSo, e de Fr. Antonio das Chagas.

1052) Thesouro Franciscano
;
que conttm as gragas, privilegios e indulgen-

cias da Ordem terceira; a notena de S. Francisco; o modo de rezar a corda

da Mie de Deus, etc. Lisboa? 1801. 12.'’

1053) Compendia doutrinal historico, etc.— Lisboa, 1821. 12.“—A'ora edi-

(00 , ibi 1830. 12.°—Estas edifdes sAo posthumas, como se vd pelas datas.

Ainda nSo encontrei a primeira.

1054) Devoto instruido na vida e na morte. Ibi, 1828. 8.*— Esbl no caso

do precedente.

MANUEL MARIA DA SILVA BRU8CHY, Cavalleiro professo na
Ordem de Christo, Bacharel em Direito pela Universidade de Coiumra, Advo-
gado nos auditories de Lisboa, etc.—N. na cidade do Rio de Janeiro em 1814.

—A sua biograpbia acompanhada de retrato sahiu na Revista Contemporaiiea,

n.° V de 1859, escripta pelo sr. Mendes Leal. — E.

1055) Annotagbes ao Compendia de direito romano de Waldeck, etc. Coim-
bra, na Imp. da Univ. 1846. 8.° gr. 3 tomos.— Esta edigio foi consumida em
breve tempo, e acha-se de todo exhausts desde alguns annos. Da obra falou

com muilo louvor a imprensa periodica d’aquella epocha.

1056) Jnftuencia do Christianismo sobre a legislagao. Memoria publicada

na Revista Aasdemica de Coimbra, tomo i (1845 a 18M), a pag. 18, 52, 161

c 353.

1057) Elogio historico de Jodo de Vasconcdlos Pereira Coutinho de Men-
donea Falcao, socio do Institute de Coimbra.— No referido jornal, vol. dito,

pag! 81.

1058) Scenas historieas: Pepe del Oli: Episodic da guerra cioil de Hespa-

nha.— Foi publicado na Nagdo, jornal legitimista, do qual foi um doe funda-

dores, e tern sido redactor o presente.

1059) Almanaeh portuguez para 1852 io6 a direegao de M. M. da S. Brus-
chy. Lisboa, Typ. de Francisco Xavier de Sousa 18.51. 8.° de 224 pag., com o
retrato do sr. 'D. Miguel de Braganca.—Tern varies artigos c commemorapOes,
n’esle Almanaeh, e nos dos annos de 18fU a 1854, que com o mesmo titulo c

na mesma Offic. se publicaram com as datas de 1^2 e 1853.

1060) D. Jodo drama historico em cinco actos, etc. (Vej. no Dieeionario

o tomo V, n.* J, 4236.)
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A faJIa dc noticias maia circumslanciadas nSo consents dar agora inaior

desenvolvimento a este artigo. As oniissdes, havendo-as, poder2o ser ainda re-

paradas no Supplemento final.

MANUEL MARQUES — E.

1061) Relofoo da victoria que aleanfou mi de Septmbro de 1641 o ge-

neral Martim Afforuo de Mello, nos campos da cidade d’Eltat, contra o tm'migo

caslelhano. Lisboa, por Manuel da Silva 1641. 4." de 8 pag.

1062) Retofoo da victoria qm o governador de Oliveira, Domingot de Mi-
randa Henriquee teve dot cattelhanos, e toccorro com que the acudiu o general

Martim A/fonto de Mello em 17 de Septembro de 1641. Lisboa, por Antonio Al-

vares 1641. 4.° de 16 pag.

1063) RelofSo da victoria que aleanfou o alferes Chrittovam de Carvalho,

not campot da villa de OUvenfa. contra o tntmufo cattelhano, a 25 d« Septem-

bro de 1641. Lisboa, por Antonio Alvares 1641. 4.° de 5 pag.

Vej. 0 que digo ^rca d’estes e dos mais opusculos do rnesmo genero, que
fonnam uoia importante e vasta collec(Ao, no tomo n do Dieeionario, a pag. 90.

—Para os titulos de todos, consulte-se a Bibliogr. Hitt, do sr. Figaniere.

MANUEL MARQUES RE8ENDE, de cujo estado e profissSo nada diz

Barbosa, e s6 sim oue fdra versado na Grainmatica, Rhetorics, Poesia e Geome-
tria.— Foi natural de Viseu; e nasceu a 22 de Abril de 1697. A data do seu
obito d por ora ignorada.— E.

1064) A formota Fenix de Litboa, e hittoria de uma dama naufragante :

na qual te referem teut amorotot e Iragicot tuecettot. .. e te envohe n'ella a ex-

pedtfoo da armada do tereniitimo Rei D. Sebattido para Africa, e te da conta

da tua vida ou morte Ido ditputada. Lisboa, por Pedro Ferreira 1736. 4.* de
79 pag.

1065) Sentimentot no morte de Antonio Corria da Silva, natural de Viteu.

Lisboa, na Offic. da Musica 1728. 4.* Em oitava rythma.

1066) Etpelho da oSrte, m um breve mappa de Litboa, no qual epUoga-
damente se mottram e relratam mat grandezat, e um abreviado elogio e verda-
deira copia dot boat cotlumet de teut nabitadoret. Ibi, na mesma OBir. 1730. 4.*

de 23 pae.

1067) UUimat expretiSet da magoa ...na morte da ter."" sr.* D. Flran-

citea, infanta de Portugal. Ibi, por Pedro Ferreira. 1736. 4."

MANUEL MARQUES DA SILVA PEREIRA, CirurgiSo-medico pela

Escbola do Porto, tendo estudado primeiramente as discipUnas tbeologicas pro-
prias do estado ecclesiastico no eatincto collegio do Popuio em Braga, e os pre-

Mratorios e sciencias accessoiias i medicina na AcMemia Polytei±nica do
Porto. Vive actualmente em Braga, sua patria, exercendo a clinica particular,

e sendo junlamente Facultativo do Hospital do S. JoSo Marcos d'aquella ci-

dade.— N. a 4 de Julho do 1814.— E.

1068)

Dittertofdo aeerca da inditsoluvH connexdo que exitte entre a ci-

rurgia e a medicina, apretentada e defendida na Etchola medico-cirurgiea do
Porto. Porto, Typ. Comm. 1845. 8." gr. do 22 pag.

Tern tambem varios artigos scientiHcos e litterarios publicados anonymos
nos jomaes do Porto, e com o seu nome um qua sabiu na Gaseta Medico da
mesma cidade, tomo iv, 1846, n.*' 119 o 120, So6rs tun teirrho na regiao pa-
rotidiana curado por extirpofdo.

P. MANUEL DE 8ANCTA MARTHA TEIXEIRA, Conego secular

da Congrega^So de S. JoSo Evangelista, Formado em Direito Canonico pela Uni-
versidade de Coimbra, e Dontor em Theologia pela llniversidade d’Evora. Cha-
niava-se no seculo Manuel Joaquim Teixeira, e entrou na referida Congrega-
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em 19 dc Agosto de 1738.— Ignoro a sua naturalidade, e apenas sei que
vivia ainda no anno dc 1759.—E.

1069) Sermues. Tomo i (o unico poblieado). Lisboa, por Bernardo Anto-
nio 1748. 4.°

Estes sermdes sAo asperamente censnrados por Fr. Manuel da Epiphann,
no seu Verdadeiro methodo de pregar, nor serem cheios de puerilidades, tro-
cadilhos e subtilezas, carecendo de veroadeira e solida instruc$lo, e em nada
couforines Is regras da boa eloquencia.

1070) Expiicaguo do jubileu do anno eancio, e da tua exteviao a todo o
orbe eathoUeo, peio nosto SS. P. BenedictO XIV. Obra muito util, nSo to para
os penitenUi, mas ainda para os eonfessoresj etc. Lisboa, na Offic. de Manuel
Soares Vivas. Sem anno (mas 6 de 1751). 4.* de 28 pag.— Poi este opusculo
omittido na BM. de Barbosa.

1071) Acertos de urn disrate: comedia. Lisboa, na Offic. de Antonio Pc-
droso GaIrSo 1738. 4.*— Sahiu com as iniciaes M. J. T., e creio haver sido por
elle composts quando era ainda secular. Foi depois varias veaes reimpressa.

MANUEL MARTINS CAVACO, Mestre de Alveitaria, natural de Ba-
leizSo, termo de Beja, no Alemtejo.—As datas do seu nascimento e obito s4o

por ora ignoradas.— E.

1072) fCJ Arte de curar os bois, em jue se aeham quarenta e sets enfer-

midadeSj^ me esta qualquer rez vaecum sujeita. Evora, na Offic. da Universi-

dade 1709. 8.°—Nora edtfSo: Lisboa, Imp. Regia 1815.8.° de 48 pag.— N'esta

se dcclaram quarenta e otto enfermidades, em vez de quarenta e sete da edifSo

primitiva.— Creio que ha tido inais algumas reimpressdes.

MANUEL MARTINS FIRME, natural de Evora, nSo mencionado na
BibL Lusit., e creio que egualmente incognito ao auctor do ehamado Cataloqo

da Academia, que de outra sorte nSo deixaria de o citar na especialidade em
que escreveu. Foraro inuteis as diligencias que fiz empregar em Evora, para

obter mais algumas indica;des ou noticias suas, apesar. ao cuidado coo que
a meu pedido so houve n’essa indagafte o sr. conego da respectiva s6 Antonio
Ribeiro de Azevedo Bastos, menos feliz n’este que em outros casos analogoe

para (me invoquei egualmente a sua coadjuvapSo.— E.

1073) Espada firms , ou firms traetado paraojogo da espada preta e branca.

Evora, na Omc. da Univ. 1744. 8.° de xxxvi-68 pag.— Possue urn exemplar
d'este curioso livrinho o sr. commendador J. C. de Piganiere.

MANUEL MATHIAS VIEIRA FIALHO DE MENDONCA, Bscha-
rel formado em Direito pels Universidade de Coimbra, Professor (fe Gramma-
tics Latina e Advogado forense na villa de Santarem, etc.—N, em Cabanas de

Tomas, termo da villa de Alemquer, em 1779, pordm foi educado na cidade

da Bahia de todos os Sanctos, no Brasil, onde seu pae Manuel Vieira de Men-
donfa exereeu por algun> tempo cargos de uiagistratura. Manifestando de.sde

os primeiros annos inclinafSo notavel para os estudos, e natural disposifSo

para a poesia, veiu seguir em Coimbra o curso da jurisprudencia, no qual se

formou no anno de 1807, estabelecendo-se depois em Santarem, como Advo-
gado e Professor. Em 1810 teve de ausentar-se d'alli, quando os povos da
Beira e Extremadura foram mandados recolher a Lisboa, para fugirem 4 in-

vasio do exercito franeez, commandado por Massena. Viveu depois por algum
tempo em Coimbra, al6 que sendo atacado de febre etbica, consequencia. se-

gundo se affirms, de seas estudos immoderados, m. na mesma cidade a 14 de
Abril de 1813, na edade de 33 annos, cortada em flor a sua carreira litteraria,

(rae promettia ser auspiciosa e brilhante. — No Inoestigador Portuguez n.° xu
(Dezembro de 1814) se publicou uma curta biogranhia sua, es(aiptajpor Josd
Liberato Freire de Carvalho; a qual foi reproduzida no Insliiuto de Coimbra,
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vol. ni, a ilk, servindo cm uma e outra parte de prolo^o ao fraemento

da veraSo do livro iv da Eneida, que em scpida mencionarei. AUm d’esta e

das mais obras impressas aqui descriptas, diz-se que Manuel Mathias empre-
bend^ra e deixdra quasi concluido um Diecionario Juridico, e come(Ara a tra-

ducfAo de Sallustio, de que por sua morte sc encontraram apenas ^guns fra-

gmentos.

1074) Rimat poetieat. Lisboa, na Typ. Rollandiana 1800. 8.* 2 tomos.

—

Nota-se nas poesias comprehcndidas n’estes volumes certa desigualdade, por
serem algumas d'ellas composicdes dos primeiros annos, em que o auctor nSo
tinba ainda o gosto formado. Da tragedia Atr^o e Thiniet, incluida no tomo i,

se tiraram cxemplares em separado, com o titulo seguinte;

1078)

Atrio e Tkietltt: tragedia de CrebiUon, traduzida do francez. Lis-

boa, Typ. Rollandiana 1805. 8." (Comefa a numera^o em pag. 161 e 6nda
com a pas. 252.)

1076) Canto heroieo aos portuouezes (na epocha da restanrapSo do reino).

Coimbra, na Imp. da Univ. 1W8. 8.* de 24 pag.

1077) Do livro iv da Eneida, traducf^o em versos portuguezes.— Sahiu
posthuma no Jnvettigador Portuguez, e foi reproduzida no Jmtituto, como ji

se disse acima. Parece que o rcsto da versAo quasi completa do poema (de que
sd p6de salvar-se este muito elogiado fr^mento) se pcrddra com a maior parte

da livraria e mobilia do auctor, na nccasiao da sua forgosa retirada para Lisboa
em 1810.

MANUEL MATHIAS VIEIRA FIALUO, 6lho do antecedente, e de
sua mulher D. Maria Ocilia Aillaud, n. em Lisboa a 23 de Maio de 1809. Se-

gundo as informapdes havidas, depois de obter a formatura na Faculdade de

Matbematica da Universidade de Coimbra, e propondo-se seguir a vida do ma-
gisterio, frequentdra o sexto anno, e estava proximo a graduar-se, quando d
similhanpa do pae, morreu prematuramente em 29 de .Mril de 1834, victima

de uma tisica pulmonar. Era mancebo de grandes esperanpas, como se vd de
uma noticia que a seu respeito inseriu no Instituto, vol. iii, pag. 274, o sr. dr.

F. de Castro rreire: pordm quanto a composipdes suas, ndo sei que exists im-
presso mais que um 5oneto de que id incidentemente fiz menpdo no tomo in,

n.“ I, 139. (Vej. D. Maria Cecilia Aillaud.)

F8. MANUEL DA HEALHADA, ndo mencionado por Barbosa na
Bibl., e de cujo nascimento, obito, etc. nada pude apurar.— B.

1078) Promptuario hislorieo, distribuido em varias seriez, em que se offe-

reeem aos euriosos as principaes noticias da Historia Sagrada, Ecdesiastica, Po-
liliea e CivU. Lisboa, 1760. 4.°^— Creio ter visto septe part^ d’esta obra, que
ndo passa de mera compilapdo, sem cousa que a recommende.

P. MANUEL DE MEIRELLES PEREIRA GUEDE8, foi primeira-
mente Eremita calpado Augustiniano (ordem mais conhecida entre nds pela
denominapdo de Gracianos), e passou depois para o estado de Presbytero secu-

lar. Elxerceu o magisterio como Profe-ssor de Historia ecclesiastics no Semina-
rio episcopal de Elvas.— N. em Villa-rica, coital da provincia de Minas-geraes,

no Brasil, a 8 de Outubro de 1739. M. em Elvas a — . E.
1079) OrofSo deliberativa, que recilou na abertura das lif^ de historia

eeeleeiastiea no coUenio niscopal de Elvas. Lisboa, na Offic. de Simdo Tbaddeo
Ferreira 1787. 8.° de 4o pag.

1080) Oraedo deliberativa no collegia episcopal de Elvas. Ibi, na mesma
Typ. 1788. 8.*

MANUEL MENDE8, Professor da Grammatics e lingua Latina, que ainda
ensinava na cidade de Lagos, no Algarve, em 1614.— Foi natural da villa da
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Vidigueira, no Alemtejo
:
portm ignoram-se as datas do sen nascimento e mor-

te.—E.

1061) (C) Ftda < fabulat do insiytu falmiador grego Etopo; do non) jun-
tas e tradHiiaat com oreret applicafSet noraet a coda falnda. Evora, por Ma-
nuel de Lvra 1603. IS.*—Esta venio 6 em prosa. Reimprimiu-ee : Lisnoa, por
Jorge Rodrigues 1611. 8.*— Ibi, por Antonio Alvares 1643. IS.*— Ibi, por Fran-
cisco Villela 1673. 8.*— Coimbra, por Josi Antunes da Silva 1705. 8.* de 96
nag., e mais 7 inmimeradas no 6m, mie conl^m indice e licenfas.—Novamente,
Lisboa, na Typ. RoUandiana (?) 1778. 8.*— Nova edi^ (com a indicaj^ de
ugunda, devendo ser, pelo menos, sepUma), ibi, na mesma Typ. 18. . . 8.*

KANUEL HENDES DE BARBUDA E VABC0NCELL08, Magis-
trado e poeta da eschola be^anhola.— Foi natural deVerde-inilho, logar pro-
ximo de Aveiro; n. em 1607, e m. a 30 de Marfo de 1670.— E.

108S) fC) Silva ponegyriea ao natcimmlo da lerenitsima Prinena,JUha
do principe D. Pedro, etc. Lisboa, por Antonio Craesheeck de Mello 1667: 4.*

1083) (CJ Virginidot, ou vida da Virgem Senhora notta. Poema heroico,

dedieado a magetfade da rainha D. Lui$a, tioua teniora. Lisboa, por Oiogo
Soares Bulbdes 1667. 4.* de xiv-487 folhas numeradas pela frente, com uroa
estampa de N. S. da ConccifSo, que as vexes falla em alguns exemplares. Ao
poema, composto em vinte cantos de oibivas rythmadas, segue-ee um Jwtso

erilico sobre o seo merito, por Fr. Andrd de Chnsto, o qual occupa 35 folhas

innumeradas.
• Se rica e ardente imaginaflo, inven^So fertil, muita facilidade de com-

por, linguagem eiegante e corrects, muito saber, e vertiOcafio facil, corrente

e barmoniosa bastassem para formar um grande poeta epico, o dr. Barbuda
teria sido um dos prinieiros epicoa, nSo sd dc Portugal, mas da Europe. Fal-

tou-lhe pordm aquelle tacto ono e delicado, oue noe dirige na eacolba dos
objectos, nos ministra o sentimento’do verdadeiro bello, nos ensina a beni

dispor e coordenar as differentes partes de um todo, e sobre tudo a dixer s6

o que se ha de dixer, e do modo mais proprio e conveniente. Este dote, t2o

rare e Uo essencial, ebamado bom goslo, d o que falta inteiramente a Manuel
Mendes de Barbuda: e por isso o seu poema, que ao sahir i lux foi geralmente

admirado e applaudido por doutos e indoutos, veiu a cahir em um total es-

a
uecimento, alils immerecido, porque abunda em bellexas parciaes, que po-
em tornar de grande interesse para os poetas a sua leitura.a (J. M. da C. e

Silva, no Etuaio Biograph. Critieo, tomo vni.)

(Nio foi sd 0 dr. Barbuda que tomou em seu tempo para assnmpto de um
poema cpico a Fufa da Virgem SatuHuima. 0 P. Antonio de Escobar c Men-
do«f^ jesuita hespanhol cootemporaneo compox, tambem e imprimiu um poema
de trinta e seis cantos em oitavas castelhanas, com o titnlo: Nutva Gerutalen,

Maria, poema kerogco. fimdate en tos doze preeioiot dmientot de la myetica

eiudad, la vida y excelenciat de laVirgen madre de Dios.— Hi d’este poema
ipunta edifM, feita em Lisboa, na Offic. de Domingos Carneiro 1663. 8.* de
XXIV pag. innumeradas no principio, a que se seguem 100 ditas numeradas, e

a estas as folhas de 101 a 3X0 numeradas sd na frente : e tern no flm mais 4 pag.

innumeradas contendo o indice.)

Os exemplares do Ftrgiuidos sSo raros, e creio que o prefo dos bem aoon-
dicionados tem variado de ItXOO a 1:600 rdis.

MANUEL HENDE8 DE CASTRO, Doutor em Direito Civil pcia Univ.
de Salamanca, e incorporado depois na de Coimbra, onde regeu por vexes al-

gumas cadeiras como Substituto. Foi Advogado em Madrid e Lisboa, e Proeo-
radqr da na Casa da SupplicapAo, gosando em seu tempo do credito de
abalisado jurisconsulto.— N. em Lisboa; ignora-se o anno da nascimento, bem
como o do obito; mas parece que ji era finado em 16X3.— E.
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1084) fC) Reperioria das QrdmofSet do reino, novamey$U rteopdadas, fom
as remissdet dot auctoresm as dedaram, t com a eotuordia das Iris da partida

de CasteUa. Lisboa, por Jorge Rodrigues 1604. Fol.— Ilii, pelo roesmo, 1608.

Fol.— Ibi, por Pe^ Cnesbeeck 1623. Fol., sendo iiesU cdi(iio addicionado

por Martini Alvares de Castro, Olho do auctor. — Coimbra, por Manuel Dias

1661. Fol.— Ibi, por Francisco do Oliveira 1725. Fol.

A multiplicidade das edifdes prova a utilidade e prestinio da obra durante

inais de um seculo. Hoje pordm 6 pouco procurada, e creio quc decresceu no
valor.

HANUEL MENDE8 DA COSTA, natural da villa de Alvito, auctor

ignorado do Barbosa, que d'elle nSo fax roen;So na BiM.— Vivia na primeira

metade do seculo xvii.— E.

1085) Verarum Metamorjdtoseon Libri xiii. Emmanuele Mmdttio Acosta

Altdtaui auclore. Anno a Christo nato 1613. Laeobricce.— Ms. inedito, eujo ori-

ginal existe na Bibliotheca de Evora.

Como additamento 4 Bibl. Lot. apqnto aqui esta obra, podendo miem o oui-

zer, ver a respeito d'ella a curiosa noticia que deu o sr. Bivara na Jtevista Lit-

teraria do Porto, transcripts depois no Diario do Gotemo n.° 42 de 18 de Fe-
vereiro de 1842.

Cm episodio d’este poema, com o titulo 0 saerificio de Abraham, foi tra-

duzido por Josd Maria da Costa e Silva em 12.3 versos hendecasyllabos, c in-

serto no jomal 0 Ramalhete n.‘ 216 de 14 de Abrit de 1842, a pag. 110.

• KANCEL MENDES DA CUNHA, Doutor em Direito pels Univeni-
dade de Bolonba, e Advogado no Rio de Janeiro.—E.

1086) RasOes da avpdla^ interposla pelo dr. Filipps Lopes Neto da de-

eitSo ^ jitrg para a raa^ do distrieto, com obtereapbes tobre o aeorddo que

eou/lrmoH a aeeisuo appalada. Rio do Janeiro, Typ. de Francisco de Paula

Brito 1890. 8.* gr. de 7d pag., afora a do rosto.

1087) Condueta dot govemot da Europa nat tuas relafOet exleriores, fa-
undo appliea^ particular d actual questdo portugueza. Rio de Janeiro, Typ.
de R. Ogier 1834. 8.* de vi-47 pag.

KAJNUEL MENDE8 MONIZ, que no rosto do opusculo aerainte se de-

clara natural da villa de Domes, EscrivSo proprietario dos orpliios do sea

terroo. Guards dos Estudos publicos no Real Collegio de Sancto AnUo d’esta

cdrte, etc.— Sob o aeu nome publicou:

1088) Anti-prologo crtlico e apologetieo, no qual d luz das mats clarat ra-

xSet St mottram detvaneeidot os errot, detcuidot efaltas notaceis, que no tntt-

gne P. Manud Altaret pretumirom detcubrir os RR. auctores do • Novo Me-
thodo da Gnmmatica IoUna», dirigido aot metmos reverendot padres. Lisboa,

na Offic. de Miguel Manescal da Costa 1793. 4.° de xn-194 pag. e uma adver-

tencia Bnat.

Posto que impresso sob o referido nome, affirma>se que o verdadeiro au-
ctor d'esta obra fdra o P. Francisco Duarte, Jesuits.

Acerca d’estas contesta(des, a que deram causa as reformas introduzidas

pelos congregados do Oratorio no ensino da latinidade, vej. no Dieeionario os
artigos Jose Caetano, Manuel Jose de Paiva, Mercurio Grammatical, etc. etc.

D. MANUEL DM MENEZES, Commendador da Ordem de Christo, Ge-
neral da armada portugueza, Chronista-mdr e Cosmographo-m6r do reino,

etc.— Foi natural de Campo-maior, na provincia do Atemtejo, e m. a 28 de
Julho de 162i— E.

1089) Rela^ do suceetto e batalhas que teve com a nan 5. Julido, com a
qual, sendo capttdo-mdr d'ttqueUa viagem, te perdeu na ilha do Comero, (dim
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de Madagatear on S. iMtrmfo, no anno de 1616.— Di( D. Francuco Manuel de

Mello nog E/Miiap/uM-as, pai;- ^^ primeira edi(2n, qoe esta Aelofdo se

impriinira, e que era escripta em laUm e portuguex; Bartwsa transcreve estas

assercOes, indicando por6m que nSo a pudera encontrar. 0 sr. Kigauiere tambem
uAo deicobriu algum exemplar no curso das investigacdes a que se deu para

a composifilo da sua Bibliogr. Hitt. Pela minha parte uevo eonfessar, que ou-

tro Unto me aeonteceu atd lioje.

Quanto d Chronica d'ei-rei D. Sebattiao, por elle escripU, e que deixdra

incompleta, existia o manuscripto no mosteiro d'Alcobafa, aegundo declare

Barlxm no tomo in da Bibl. (Vej. tambem D. Francisco Manuel, Epanaphorat.

pag. supracitada). Nunca se imprimiu, sendo-Ihe faltamenlt atlrilmida (sSo pa-

lavras formaes de Barbosa) e apocrypha a que o P. Baviio publicou em seu

Dome, como id tive orcasido de noUr no tomo v, n.° J, 4552.

Assim, de todas as obras attribuidas a D. Manuel de Menezes, havU ape-

nas certeza da imprcssio d'uma, e essa em lingua castelbsna, a qual tamtam
difficilmenle se encontrard:

1090) BHacion de la armada de Portugal dd ado 1636, gut hito p firmd
de stt nombre D. Manuel de Meneza, general della. Lisboa, por Pedro Craes-

beeck 1627. 4.°

Recenteinente, pordm, se imprimiu a seguinte, por dilisencU do sr. Var-
nbagen, a quern a fortuna depardra o original inedito em Mao rid; e que depois

de copiada e por elle conferida, foi euviada ao Instituto Historico do Brasil, e

por este manuada publicar

:

1091) Recumragdo da cidade do Salvador.— Sahiu na Revitla trimental,

vol. XXII, pag. 357 a 412, e continuada de pag. 526 a 533.

MANUEL DE MEBQIUTA PERE8TRELLO; tendo miliUdo na In-

dia por mais de ouarenU annos, naufragou adnal na viagem em que regressava

para Portugal.— Nada consta da sua naturalidade e nascimento; s6 do qoe diz

Barbosa se collige que vivia ainda em Mozambique no anno de 1576.— E.

1092) Saufragio da nau Sdo Bento, tendo eapitdo Femao Aloaret Cabral,

que te perdeu a ti de Abril de 1554 na costa da terra do Natal, junto do rio

do Infante. Coimbra, por Jodo de Barreira 1564. 8.*— Anda reimpresso este

opusculo no tomo i da Hittorxa Tragieo-marilima.

Em Julho de 1857 vi d venda urn exemplar da edifSo citada, que o fale-

cido Joaquim Pereira da Costa cor^rou por 1:600 rdis, e que no respectivo

invcntario se acha avaliado em 1:000 rdis.

0 mesmo H. de H. Perestrello escreveu tambem

:

1093) Roteiro dot portoi, derrotat, alturat, eabot, eonhecenfat, respuardot

e tondat que ha por loaa a cotta, detde o coho da Boa-etperat^ ate o dat Cor-
rentet, dedicado a el-rfi D. Sebattiao em 1575.— Este Roteiro, cuio original

parece existir na Bibliotheca Publics Eborense, sabiu impressn na Arte de Na-
vegar, ndo sd nas edifOcs que andam em nome de Manuel Pimentel, mas na
primeira feiU em 1681, que d do pae d'este, Luis SerrSo Pimentel. E note-se

que vem ahi o dito Roteiro mais correcto que nas edifdes posteriores. Vej. a

Bibl. Lttt., tomo III, e corrija-se o que ahi se diz pelo Calalogo dot mtt. da Bibl.

Eborense do sr. Rivara, a pag. 4.

ER. MANUEL DE MONFORTE, Fnnciscano, Provincial e ChronisU
da provincia da Piedade.— Foi natural da villa do seu apnellido, na provincia
do Alemtejo, e m. a 6 de Novembro da 1711, com mais ae 70 annos d'edade.
— E.

1094)

fC) Chronica da provincia da Piedade, primeira eapucha de toda a
ordem e regular obtervaneia do natto teraphieo padre -S. F\ranettco. Lisboa, por
Miguel Deslandes 1696. Foi.—Segunda eui^, ibi, na OSic. de Miguel Manes-
cal da Costa 1751. Foi. de xvi (mnumeraw)-871 pag.—Vej. o que digo no
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tomo in, artigo Fr. Franeisfo de Monforte, com respeito a exemplarcs d’esta

segunda edi(&o, qiie appareccni por vezes coin urn titulo e rnsto suppositicios.

A Fr. Manuel de Monfurte e a soa Chronica quadrani mais que muito as

reflexdes do Bispo de Viseu, que no tomo i ji reprodu/.i a proposito de Fr. An-
tonio da Piedade (pag. 234), c que mais ou menos sSo cm geral applicaveis aos

historiadores das ordens religiosas. Nimiamente credulo, efalto de critica (pois

nio me atrevo a julgar mal da sua sinceridade) apresenta-nos a cada passo mi-
lagres tSo absurdos, revelafdes Uo inauditas e visOcs de tal sorte extravagan-

tes e ridicuias, que arredain para longe a cren;a do leitor sisudo: e persuado-me
de que nlo se ha mister grande ddse de scepticismo pbilos<mnico para negar
atd a sombra de credito a estes desvairados contos, que ollerecem uma idda

triste da credulidade de quern pretende embair-nos tSo grosseiramente. Des-

culpam-se apenas taes excesses em Fr. Luis de Sousa, quando seduzidos pelos

primores do seu estylo, e arrastados pelos dotes de uma eloquencia amena e

persuasiva, nSo fica logar i razSo para pedir-lbe contas dos tratos que 4s ve-

zes Ihe da

!

Os exemplares d’esta Chronica tdem ulbmamente corrido no mercado por
1:200 a 1:6(M rdis; pordm este pre(o tende a augmentar successivamente,

como o de todos os livros d'este genero, que v3o escaceando cada vez mais.

FB. MANUEL DO MONTE OLIVETE, Franciscano da provincia de
Portugal, Leitor jubilado em Theologia, Definidor e Custodio da provincia, etc.

— Foi natural de Villa do Conde, na provincia do Minho, e m. em 1635.— E.

1093) (C) ExpHcaedo da sagracui regra de Sancta Clara. Lisboa, por Pe-
dro Craesbeeck 1621. 8.“

1096) fCJ DeciiSo e resolufao de algumas duvidae tobre o estado da ter-

uira Ordem de S. Franciteo. Ibi, pelo mesmo impressor 1629. 8.‘—Anda em
segunda edifio, fazendo parte da obra seguinte:

Regra doe Irmaot terceiroe da Sancta e veneracel Ordem terceira, qw in-

etituiu 0 eeraphico P. S. Franciteo, e Decitoes e resobt^s de algumas duviaas to-

bre 0 ettado da metma Ordem terceira, pelo P. Fr. Manuel do Monte Olivete.

Lisboa, por Joao da Costa 1680. 8.° de 2u3 pag. e mais 4 no 6m, qae conttem
indice e licence. As Decitoes etc. comepam a pag. 125.— Esta edi^ao sahiu por
diligencia do commissario da Ordem terceira Fr. Antonio de S. Luis.

• D. MANUEL DO MONTE RODRIGUES DE ARAUJO, Bispo do
Rio de Janeiro, Conde de iraja, do Conselbo de S. M. o Imperador, seu (>pel-

lao-m6r; Grande DIgnitario da Ordem imperial da Rosa, Grao-cruz da de S.

Tiago da Elspada e do Cruzeiro) Commendador da de Christo no Brasil; Grao-
cruz das de S. Januario e Francisco I de Napoles; Prelado domestico de Sua
Santidade, Assislente ao Solio pontiBcio; Membro do Institute Historico-geo-

grapbico do Brasil; Presidents oonorario da Sociedade Amante da Instruc^ao,

e do Institute Episcopal do Rio de Janeiro; Membro da Sociedade dos Anti-

quaries do Norte, da Academia das Scieucias e Arles de Roma, e de outras

conioragdes scientificas e litteracias.— N. em Pernambuco a 17 de Mar;o de

1798, e foram seus paes Jolo Rodrigues de Araujo e D. Catharina Ferreira de
Araujo. Tendo feito os primeiros estudos na cidade do Recife, e desUnando-se
ao estado ecclesiastico, passou a continual-os no Seminario episcopal de Olinda,

onde apenas concluido o curso theologico foi nomeado Professor da mesma dis-

oiplina, realisando pouco depois a sua ordena^ao de sacerdote em 17 de Feve-
reiro de 1822. Por dezesepte annos continuou nas func^des do magisterio, que
s6 irtterrompen em virtude da elei^Ao que d’elle Bzeram seus concidadSos para
Deputado a Assemblda geral Legislativa, na qual temou assente em 1837 ; e

3
uando tenninada a legislatura, havia regressado a sua patria, entregando-se
e novo ao exercicio do professorado, foi eleito Bispo do Rio de Janeiro em

1839, e conBrmado por Sua Sanctidade no anno seguinte.—A sua biograpbia
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pelo dr. Adolpho Bezerra de Henezes, aeompanhada de relrato, sahiu na Ga-
lena dot bratileiros Uluitret. Vej. tanibem a Mem. hittorica do Claro p«nuna-
bucano do sr. P. Lino do Monte Carmelo, a pag. 75 e 76.— E.

1097) Compendia de Theoiogia mor^ tiara uto do Seminario de Olinda.

Pernambuco, Tyy. de Sanctos & C.‘ 1837. s.* gr. S tomos : o 1.* com xii-395

pag.; 0 2.° com 468 pag., e no fim maU ix, que comprehendem a lista dos aub-

acriptores.— ^unoa edi(So, com o titulo

:

Compendia etc. Segura edifdo revitta, eorreeta e augmentada pdo auctor,

actual do Rio de Janeiro. Accretceram n'esta edifdo a liturgia de coda urn

dot tacramenlot, um appendice tobre 0 ettada rdiwso, variae decisdes ponti-

ficiat recentet acerca da luura. e uma tabella ou inaice razoado de todat at ma-
terial contidat no compendia. Rio de Janeiro, Typ. Americana de I. P. da Coata
1846-1847. 8.* gr. 3 tomoa, com vii-299 pag., vni-299 pag., e 179 pag. 0 to-

mo in tern mais 107 pag. de nuniera^So aeparada, em que se indue 0 indice

razoado por ordem alpiubetica. N’este volume, na pag. soguinte ao frontiapi- -

cio acha-se um artigo da Dublin Review, n.* 16, Maio de 1840, elogiando esta

obra.

Sahiu novamente em Terceira edifdo revitta, eorreeta e additada pelo au-
ctor. Rio de Janeiro, Typ. Episcopal de Agostinho de Freitaa GuiraarSea A C*
1853. 8.'’ gr. 3 tomos; o l.° de .384 pag. e mais xxxni de catalogo das de6ni-

(fiee contidas no volume ; 0 2.<* de 376 j^g., e xxxv de catalogo dito: o 3.* de

236 pag., e xxm de catalogo, e mais 107 de indice razoado.

Amra estas ba tambem duas ediedes portuguezas, ambaa feitaa no Porto,

das quaes tivc presente a segunda por favor de um amigo que a possue, e tern

0 titulo aeguinte

:

Compendia de Tkeologia moral, por D. Manuel do Monte, etc. etc. etc. So-

gunda e(Ii(ilo portugueza, feita aobre a segunda do Rio de Janeiro corrects e

annotada, com approvafSo do ex.** e rev.** sr. Bispo d'esta diocese. Porto,

Tvp. da Revista itoS. 8.° gr. 2 tomos com 612 pag. e 448 pag.—A primeira

edi^ao 6, creio, de 1854.

Este compendio 6 dividido em duas partes : Parte praetica e tacramental,

seguhdo 0 metbodo adoptado no Seminario, para o qual eDe fdra originaria-

mente composto. Precede um tractado preliniinar dos actos humanos, conscien-

cia, leis, virtudes e vicios, e dos p^cados. Segue-se 0 l.° tractado dos manda-
mentos de Deut e da egreja, explicando os deverea geraes do cbristilo, e oa

particulares de alguns estados: 2.* dos laeramentot da egreja em geral e em
particular de cada um dos septe sacramentos : 3.* das cenauroa, por onde con-

clue a obra. Todas as questdes da theologia moral, e as que se Ihe referem sob

a relafSo das leis civis e disciplina eccloaiastica, s2o Iracudas e assentadas no
compendio; seguindo 0 auctor nos casos em que nSo ha doiitrina definida, as

opinides mais correntes nas escholas, derivadas dos principios gcralmente re-

cebidos na egreja catholica.

1098) Elementot de Direito Eceletiattieo publico e particular, em rdofdo
d diteiplina geral da egreja, e com appiicafuo aot ttaoa da emeja do Bratil. Tomo i.

Datpeaoat eedeiiatticas. Rio de Janeiro, Typ. Eoiscopalde Agoatinhode Frei-

tas GuimarHes A C.* 1857. 8.° gr. de xxxvin-496 pag.— romo it (Oas cousas

ecclesiasticas) . Ibi, 1858. 8 .* ct. civ-482 pag.

—

Tomo in. Dotjuizoi eederuuti-

cot, com (res apnendicei, etc. Ibi, 1859. 8.* gr. de xi.vii-224 pag.

S4o estes elementos, como dos titnios se vd, divididos nas tres partes em
que se divide todo o direito, isto d

:
pessoas, cousas, e acfdes on juizos. Na pri-

meira tracta 0 auctor de todas as pessoas ecclesiasticas, a come^ar pelo ponti-
fice romano, e seguindo-se ordenaoamente os cardies, legados ou nuncios, que
mais de perto se Ibe chegam no governo da egreja imiversal dentro e f6ra de
Roma: depois os patriarebas, nrimazes, metropolitanos, bispos, e prelados in-

feriores seculares e regulares. 0 tractado icerca dos bispos, que tambem se oc-
cupa dos eabidos on cooegos, 6 tido por am trabalho completo no seu genero.
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Vem dqx)is o tra4:Udo do6 parochos, e dos seus coadjutores; e por ultimo o
do clero secular e regular.

Na seganda parte tracta-se da historia do direito ecclesiastico em geral, e
espeaalmente de algumas concordatas, fonte do direito canonico particular, e
dais liberdades da egreja gallicana. Quanto is coosas ecclesiasticas propriamente
ditas, segue o auctor a divisSo mais commum entre os canonistas, de cousas
espirituaes, sagradas, religosas e temporaes. Nas espirituaes entra o que diz res-

S
eito aos sacraisentos, omcio divino, festas, jejuna e abstinencias. Nas sagra-
as contemplam-se especialmente as egrejas, capellas e oratorios, com o possi-

vel desenvolvimento; os mosteiros, seminarios, confrarias, etc. e a final com
alguma extensSo tracta-se dos bens ecclesiasticos temporaes, ou dos bens da
egreja, com cuja materia se liga a beneficial.

Na parte dos juizos ou acfdes, considera-se primeiramente o poder judi-

ciario ecclesiastico, maxime na parte coercitiva, e depois entre-se nas ideas ge-
nes de juri^icjOes, e dos elementos do juizo. Tracts especialmente de alguns
juizos ecclesiasticos, segundo o sentir commum dos canonistas modemos, e pro-
segue-se na ordem geral judiciaria, que se explica nas suas tres partes, actos

preparatorios, probatorios, senten;a e sua execuptlo : expde-se o que diz res-

peito a delictos e penas; as regras do processo ecclesiastico criminal; is cen-

suras, e finalmente is irregularidades.

No Correio Mercantil do Rio de Janeiro, n.° 233 de 25 de Agosto de 1859,

nag. i.*, vem um artigo analytico acerca d'esta obra, escripto pelo sr. conego
dr. J. C. Fernandes Pinheiro, com a proflciencia que o distingue n’esta sorte

de estudos.

1099)

Opuiculo tobre a questdo oue tivera o ex.“‘ arcebitjM da Bahia e me-
ttxtpolUano do Bratil, D. Bomualdo Antonio de Seixat, com o Bispo eapeltdo-mdr

do Rio de Janeiro a respeito do ministro a quern competia fazer a ceremonia da
benfuo e eoroofdo de S.Mo Imperador do Brasil. Rio de Janeiro, Typ. de M. J.

Cardoso 1841. 4.* de 106 pag.

1

100)

Carta pastcnral doex."" e Bispo capellao-mdr do Rio de Janeiro,

saudando e dirigindo alwmas admoestaj^s aos seus diocesanos. Rio de Janeiro,

Typ. Americana de I. P. da Costa 1840. 8.* gr. de vi-77 pag., e mais uma no
fim contendo a errata.

1101)

Mandamento do ex.*" e r*c.“* sr. Bispo capelldo-mdr do Rio de Ja-

neiro, pqr occasiao e em reparofdo do desacato feilo a imagem do sr. Jesus morlo,
na egreja da Crux d’esta aStie, no dia 22 de Julho do eorrenie anno.—Vem in-

serto em um folheto, que pela mesma occasiio se publicou, e do qual se diz

terem sahido successivsunente tres edi(des. 0 titulo da terceira 6 como se se-

gue: 0 castigo de Deus no anno de 1845. Riode Janeiro, Typ. Imp.trcial de
P. de Paula Brito 1846. 16.* gr. de u-66 pag., com uma estampa lithogra-

phada.
No Calalogo (impresso) da Bibliotheea Fluminense encontro descripto sob

n.° 75 0 livro seguinte, de que me falta mais miudo esclarecimento

:

1102)

CoUecpio de pastoraes do ex."" Bispo capelluo-mor. Rio de Janeiro,

1840-1849. 8.* gr. Um volume.

Ha tambem algumas Pastoraes de s. ex.* rev." insertas nos dous volumes
da Tribuna CalhoUca, periodico religioso, publicado no Rio em 1851 e 1^2
pelo sr. conego dr. J. C. Fernandes Pinheiro.

P. MANUEL HONTEIRO (1.^, Jesnita, Mestre das linguas grega e he-
braica, one ensinou em Coimbra, e Reitor em varios collegios da sua Ordem,
sendo ultimamente Provincial.— N. na villa de Monforte, no Alemtejo, e m.
cm Lisboa a 18 de Julho de 1680, com 76 annos de edade.— E.

1103)

(CJ Compendia de meditagSes, distribuidas em dous lomos por todo
o anno, sobre os jinneipaes mysterios da nossa saneta fe. Tomo i. Lisboa, na
Offic. Craesbeeckiana 1m9. 8.*

—

Tomo ii. Ibi, na mesma Offic. 1650. 8.* de
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xx-S2ii pag. sem contar as do indice final.— Dis Barbosa, que foram reimpres-

sas at^ a scxta medita^Ao, ibi, por JoSo Galrjo 1677. 8.“

1104) (C) Ztlo da fe, e uiiiiio da piedade contra a cegueira do paganitmo.

Lisboa, por Antonio Craesbeeck de Mello 1657. 16.“

1105) fC) Brerissimo compendia da vida e excellenciat de S. Francitco Xa-
vier, apostolo da India ; com a derofao da sua novena, e das dei sextos feirai.

Evora, na ODTic. da Univ. 1675. 16." de 58paa.—Sem o nome do auctor, e come;a
pelas .seguinles palavras: «He S. Francisco Xavier natural do reino do Navarra,

etc.» (Barbosa na Bibl., e o pseudo-6'nto/o(;o da Academia accusani umaedi^tlo

d’este compendio, feita ein Lisboa, por Pedro Craeebeeck, 1659. 16.* por^m ba
n'isto evidentemente engano, pois que Pedro Craesbeeck era falecido mais de

vinte annos antes da data indicada.)

1 106) (C) Compendio da vida de Sancio Ignacio de Loyola. Lisboa, por Hen-
riqueValente de Oliveira 1660. 16."

1107) fC) Compendia panegyrico do P.JotephdeAnchiela.lhi, pelomesmo
impressor 1660. 16."

1108) (CJ Exercicio da paixao de Christo Notso Senhor, reparlido por
horas, que a alma devota dete fazer entre dia. Coimbra, por Manuel Carvalho
1632. l6.“

P. MANUEL MONTEIRO (i.-^), Presbytero da ConmgaeJo do Orato-

rio de Lisboa, e Academico da Acad. R. de Historia.— PL no Porto em Ou-
tubro de 1667, e m. em 1758, segundo diz o auctor da Bibl. Hist, de Portu-

gal.—E.
1109) Historia de Carlos XII, rei de Suecia, escripla por mr. de Voltatre,

e emendaaa segundo os reparos historicos e criticos de mr. de la JHotraue. Pri-
meira e segunaa parte. Lisboa, na Oflic. da Congrega(3o do Oratorio 1739. 8."

2 tomos.—Sahiu com o nome de Francisco Xavier Freire de Andrade.
11KB Joannes Porlugalia- Beges ad etrum expreai. Olysipoiie, TypisFran-

cisci da Silva 1742. Fol. dc xii-239 pag., e mais 20 innumeradas que contdni

as licenfas, etc.— Edi(ilo magnifica.

Consta de cinco elogios lapidares muito extensos, relatando em cada um
as principaes ac;5es dos cinco monarchas portugiiezes que tiveram o nome de
Jolo, ate D. JoSo V; c e adornado com os respectivos retratos, gravados a buril

pelo artista Debrie: tendo mais uma estampa allegorica, e frontispicio egual-

mente gravado. A publicapSo d'estes Elogios deu logar i de uma carta critics,

em nome de um philologo de Hespanlia, escripta por Luis Antonio Verney, na

?
ual a obra era severamente avaliada. A essa critics respoiideu o P. Francisco

oae Freire no opusculo que intitulou Illuslragdo critica, etc. (V. no Diccionario

os artigos competentes.) 0 P. Monteiro publicou tambem a sua obra traduzida

em portuguez, c conservando-lhe a tnesnia fdrma, com o titulo: — £to<;iosdos

Reis de Portugal do nome de Jodo. Lisboa, por Francisco da Silva 1749. Fol.

—

Considerada bibliographicamente, esta versiio e cm todo o sentido muito me-
Dos estimada que a edi^So original.

1111) Jerarckia episcopal: Iractado theologico, juridico e hislorico, dividido

em duos paries: primeira do que perlence a pessoa e dignidade de bispo, sua

eleifSo, confimaqdo, sagra[ao, preeminencias e obrigagbes : segunda dos corepis-

eopos e bispos titulares, suas regalias e poderes: das dioceses de Portugal e con-

quistas ; descripfSo de seus terrUorios, e catalogo de sens bispos. Tomo l. Lisboa,

na Oflic. de Francisco da Silva 1746. Fol.— Sabin em nome de Francisco Xa-
vier Freire de Andrade.

Ainda nSo encontrei i vends alguin exemplar a’esta obra, que parece haver
ficado incompleta pels falls dos tomos seguintes

;

1112) Historta da funda^ do real convento do Lourifol de religiosas ca-

puduu, e vida da veneravH Maria do Lado, sua primeira instituidora, e deal-
gumas religiosas que rt'elle faleeeram com opinido de virtude. Lisboa, por Fran-

TOMO VI 5
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cisco (la Silva 1730. 4." de xxx-518 pag.— No Summario da Bibl. Lus. vcm
esta edi;3o accusada erradamente em 1738.

Pre^ dos exemplares, que apparecem sem maior difficuldade, de SOO a

600 r^is.

1113) Elogio do muito reverendo P. M. Antonio de Faria, da congrega(do

do Oratorio de Lisboa, e n'ella Preposito em tree triennios, etc., etc. Lisboa, na

OfiSc. de Miguel Manescal da Costa 1746. 4.°— Sahiu coni o nome de Diogo Soa-

res de Meirelles.

1114) JVoio methodo para se aprender a Grammatica Latina, ordenado para
tuo das escotas da Congregagao do Oratorio na casa de N. S. das Necessidades.

Parte 1.* Lisboa, por Francisco da Silva 1746. 8.“ de xl-267 pag., afbra as que
content iicenfas, privilegio, etc., e sSo xvi innumeradas, no 6in ifo livro.— Bar-
bosa nSo menciona esta edi(3o; mas em seu Ingar descreve outra, 1.* e 2.* parte,

pelo mesmo impressor, 1751. 8.°, da qual n2o vi ainda algum exemplar.
Sahiram tres tonios d'este Noto methodo, •composto com menos cuidado do

que se esperava-, segundo se Id nas JUemorias para a Hist, litteraria de Portugal

por Jodo Pedro do Valle (Antonio Felix Mendes), carta 3.‘, a pag. 20.

NSo sei por que motivo se acha entre n6s de todo obliterada a memoria
d’este P. Honteiro como latinista e granimatico, attribuindo-se commummente
ao P. Antonio Pereira de Figueiredo o projecto e execufJo da reforma da an-

tiga Arte do P. Manuel Alvares; sem attenderem a que antes da primeira edi-

(So do Novo Methodo de Pereira (1752) ii Monteiro havia publioado o seu,

como dito flea. 0 sr. Francisco Antonio Martins Bastos na noticia biographica

do P. Pereira, que imprimiu ha poucos annos na Jnstrueguo Publica (jornal

assim intitulado), 6 urn dos que incorreram n'esta inexplicavel omissSo, esque-

cendo-se totalmente do P. Monteiro, e parecendo ignorar atd a existeocia do
Novo Methodo por elle publicado.

Escreveu este auctor muitas mais obras, cujos titulos podem ver-se na
Bibl. Lus., ou no seu Summario; pordm nSo julgo valerem o trabalhode para

aqui as transportar, visto que a sua linguagem e estylo tem pouca e$tima(So

entre os eruditos.

P. MANVEL MONTEIRO DE CAMPOS, Presbytero do liabito de S. Pe-
dro, cuja naturalidadc e mais circumstancias nSo chegaram ao conhecimento de
Rarb^. Vd-se que devdra ter nascido pelos fins do seculo xvi, ou no come;o
do seguinte.— E.

1113) fCJ Academia nos monies, e concersagoes de homens nobres. Offere-

cida ao ill.'"’ sr. D. Manuel d’Acunha, bispo capetldo-mor, etc. Lisboa, por An-
tonio Alvar^ 1642. 4.“ de viii-290 pag.

Este livro, que d raro de achar, e pouco conhecido entre nds, oflerece al-

guma similhan(a na sua dispmifSo e contexto com a Cdrte n'aldea de Fran-
cisco Rodrigues Lobo. E distribuido em quinze dialogos, ornados (na opiniSo

de Barbosa, que n'este ponto creio se nSo afasta da verdade) de doutrina so-

lida, exposla em estylo ameno, e linguagem correcta e fluente. SSo interlocu-

tores Elmano, Montesino e Campestb, nomes, como se vd, formados do proprio
do auctor, ao gosto d’aquelle tempo.

0 prefo dos poucos exemplares que tdem apparecido d venda, ha sido, se

nSo me engano de 960 a 1:4«0 rdis, quando hem acondicionados.— 0 que
possuo eustou-me ha annos 860 rdis, inclusa a despeza da nova enquademafdo
(]ue inandei pdr-Ihe, em razSo de aebar-se algum tanto deteriorado com man-
cnas de agua, etc.

FR. MANVEL MONTES, Franoiscano da congrega^So da Terceira Or-
dem, e Prelado no convento de N. S. de Jesus de Lisboa, etc.—N. em Santa-
rem a 10 do Janeiro de 1760. Sei que vivia em 1799, pordm ignore ainda a
data do seu obito, e quaesquer outras circumstancias que Ine digam respeito.—E.
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1116) Sermao de Sancla Barbara, pregado >ia egreia do UotpUal Reed de

Litboa. Lisboa, na Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1792. 8.°

P. MANUEL DE MORAE8, Jesuita, natural da villa (hoje cidade) de

S. Paulo no Brasil. Sendo expulso da Companhia por motivoe ignorados |se-

gundo se l£ na BM. de Barbosa), passou para Hollanda, e ahi abrapou o calvi-

nismo, tornando-se ministro proteslante. A InquisifSo de Lisboa instaurou-lhe

processo, como a berege e aposlata, e o relaxou cm estatua no auto da fd ce-

Mbrado a 6 de abril de 1642. Porem elle ao dm de tres annos, cabin na sim-
plicidade de voltar a Portugal, coino se estivesse esquecida a memoria da sua

condemnafilo. Foi immediatamente preso, e continuando-se-Ihe o processo, o
relaxaram d’esta vez em came i justi;a secular no auto da f6 de 15 de De-
zembro de 1647, como pro/itente e obttinado. Dizem que se resolvdra entSo a
abjurar os sens erros, derramando copiosas lagrimas, e mostrando signaes de
verdadeiro arrependimento. Isto Ihe valeu, para nSo morrer queimado vivo,

padecendo unicamente a morte de garrote. Fraco lenitivo, em verdadel Quando
estava em Hollanda escreveu a favor da restaurafAo de Portugal, e da acclama-

^0 d’el-rei D. JoSo IV o npusculo seguinte, que 6 de grande raridade, e que
loi refutado pelo celebre D. Juan Caramuel com razOes inconcludentes (ao sen-

tir de Barbosa). Eis-aqui o titiilo

;

1117) Prognostico y repuesta a una pergunta de un Caballero nmv iluttre

sobre las cotas de Portugal. Leyden, 1641. 4.°— Dedicado a TrisUo de Hen-
donu Furtado, que era por esse tempo embaixador d’el-rei D. JoSo IV junto

aos utados de Hollanda.

MANUEL DE MOBAES PEDR080, auctor ignorado de Barbosa, e

qne se declara natural de Miranda no rosto do opnsculo seguinte, de que vi

um exemplar na livraria do extincto convento de Jesus

:

1118) Compendia musico, ou arte abbreviada em gue se contim as regras

mats necessarias da canloria, acommnhamento e contraponto. Porto, Typ. de
Manuel Pedroso Coimbra 1751. 4.° de xiv-47 pag.

MANUEL DE MOBAES 80ABE8, Doutor em Medicina, e Medico da
eamara da rainha a senbora D. Maria I

;
Oivalleiro professo na Ordem de Christo,

etc.— N. em Coimbra a 1 de Dezembro de 17z7, e m. em Lisboa entre os
annos de 1800 e 1802, residindo entSo na travessa do Pombal, como veriBqnei

pelos Almanaehs dos referidos annos.— E.

1119) Memoria sobre a inoculagdo das bexigas. Lisboa, na 0£Bc. de Fran-
cisco Luis Ameno 1762. 8.°

1120) Memorial crilico-medico, historico-physico-meehanico, offereeido a
facor da Faculdade de Medicina e dos seus alumnos, ao ex."" e rev.“° sr. D. Tho-
mds d'Almeida, principal da sancla Igrrja de Lisboa, director geral dos Estu-

dos, etc. Lisboa, na Ollic. de Francisco Luis Ameno 1760. 4.* de xii-72 pag.

1121) Fabulas de Phedro, escravo forro de Aumisto Cesar, traduzidas em
verso dramatico : augmentadas com cinco fabulas, e iuustradas com rarias nolas:

offereeido ao serenissimo senhor D. Jose, principe do Brasil. Lisboa, 1786? 8.*

CT.— Segunda edicM mat’s eorreeta. Lisboa, na OfGc. de Jo3o Rodrigues Neves
1805. 8.* de x-378 pag., com o texto latino, e pequenas estampas gravadas em
madeira e intercaladas no texto.

A versiOcafSo 6 fria e prosaica
;
portim o traductor niostra sufBciente in-

telligencia do original
;
pelo que a sua obra tern sido sempre procurada pelos

escholares, que encontram n’ella um auxilio prestadio para vencerem as diffi-

culdades do texto latino.

MANUEL MOBEIBA DE CABVALUO; seguiu a proRssto militar, e
foi Ajudante engenheiro na provincia do Alemtejo.— N. em ViUa-vi(osa, e tevc
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mr pae Jeronymo Moreira de Carvalho, de nuem no logar competente ji 6z a
devida men^o. M. em Extremoz no I." de Outubro de 1741.— E.

Ilt2) HUtoria das forlunas de Sempriles e Generodano, pelo douior Jouo

Benriqua de Zuniga; obra muito curiosa editerela: traduzida (do caatelhano).

Liaboa, por Antonio de Sousa da Silva 173S. 8.° de viii-3S7 pag.

NSo me recordo de ter encontrado jimais de venda outro exemplar d'este

livro, se nSo um que comprei ha poucos mezes, pela quantia de rtiis, a

qual nSo duvidaria comtuao duplicar, se fosse necesaario, attenta a raridade

aa obra.

HANDEL HORELRA PITA, Fidalgo da Casa Real, e natural de Tan-
ger, nascido no tempo em que esta cidade pertencia ao dominio portuguez. —
Compoz, ou publicou a obra seguinte, que i rara e de estiroa^Ao, por ser de

assumpto nacional, posto que escripla em castelhano:

1123) Poema africano: Successos de D. Fernando Mascarenhas, dd contejo

de Su JUagestad, general de Septa, en el discurto de sets anos que lo fue de Tast-

ger. (]adix, por Juan de Borja 1633. 4.° de 111 folbas numeradas pela frente.

Existe na livraria de Jesus um exemplar, bastante deteriorado.

HANDEL HOREIRA DE SOD8A, ('.lerigo secular, Doutor em Direito

Civil e Licenceado em Canones, Desembarpdor da RelafAo ecclesiastica do bis-

pado de Coimbra, e Prior da egreja de Santo AndrA do Barro; ultimamente

Monsenhor prelado da Patriarchal de Lisboa; Academico da Academia R. de

Historia, etc.— Foi natural de Lisboa, c m. com 53 annos de idade a 18 de
Abril de 1745.— E.

1124) Poltiica e urbanidade dxristS no tracto e correspondeneia civil, tra-

duzida do exetnjAar latino, outrus vezes impressa, e agora accrescentada de mais
rdemntes preceitos, que a fazem nova obra. Coimbra, por Luis Secco Ferreira

1730. 24.* — 0 addicionamenlo 6 tanto, ou mais que o addicionado. (V. no
Dieeionario, tomo iii, n." J, 684).

Quanto as suas obras latinas, e as muitas que em portuguez deixou ma-
nnscriptas, vej. na Bibliotheca de Barbosa.

D. FR. HANDEL NICOLAD DE ALHEIDA, Carmelita cal;ado. Don-
tor em Theologia pela Universidade de Coimbra, Bispo de Angra, c em 1823
eleito de Bragan;a, nSo chegando a ser conGrmado n’esta diocese pela Sd Apos-
tolica, em razAo de duvidas que a seu respeito se suscitaram, causadas pela

publica^So das Cartas sobre as indulgencias, que em seguida menciono.— N. em
Villa-franca de Xira a 25 de Dezembro de 1761. M. em 1825.—Vej. para a

sua biographia os Estudos de Barbosa Canaes, a pag. 161.— Existe na Biblio-

theca Nacional de Lisboa um seu retralo de corpo inteiro. — E.

1125) Sermuo de acfdo de gragas pela feliz restaurajdo de Portugal. Coim-
bra, na Imp. da Univ. 1809. 4.*

1126) Cartas de um amigo a outro sobre as indulgencias. N." l.» Lisboa, na
Typ. de SimSo Thaddeo Ferreira 1822. 4." de 80 pag., a que se segue um Ap-
pendice com 9 pag.— Sem o nome do auctor.

Deu logar a estas cartas (de que nio sei que apparecesse mais que a pri-

meira, embhora n’esta se promettesse a continua^Ao) a controversia levantada

pela appw(3o do livro, que as circumstancias tornaram celebre, intitulado:

« SuperstifOes descobertas > de Fr. Josd Possidonio Estrada, frade trino. (V. o ar-

tigo competente). A doutrina do bispo de Angra tambem nSo agradou, e con-
tra ella sahiram a campo alguns sens irmaos no sacerdocio (vej. o artigo Fr.
Manuel de Sancta Anna Set^). E o bispo de Viseu D. Francisco Alexandre
Lobo fez um extenso parecer, ou censura, que anda impressa no tomo i das
suas obras, pag. 391 a 403, cujo remate 6: «Que supposto nSo haja no opus-
colo do bis]^ de Angra desvio quanto ao dogma, comtudo, se elle bispo de
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Vueu fosse o anctor, de certo o nSo publicaria pela imprensa: e se foese da
sua cotnpetencia, tolh^ra que elle se imprimisse, sem ser limado e reformado

de maneira que uem para pcssoas graves ncasse reparavel, nem flcasse perigoso

para as de outra condi(So.» 0 auctor censurado pretendeu acudir por si com
a seguinte:

1127) Hespotta do Bispo de Angra, eleito de Braganga, a algunt reparot

que te fizeram a retpeito do opusculo anonymo, publicado pelo memo bitpo, e

que lem por titulo: « Cartas de um amigo a outro sobre as indulgencias*. Lis-

boa, na Oflic. de Antonio Rodrigues Galhardo 1823. 4.° de 168 pag.— Seja

como for, esias respostas nlo satisfizeram, e a Curia Romana continuou, per-

sistindo na negativa de conlirmar-lhe a eleito para Braganja, atd que o seu

falecimenlo veiu pdr termo 4 quesUo.

HAIWEL MCOLAU E8TEVE8 NEGRAO, de cuja pessoa me faltam,

por agora, noticias mais explicitas e circumstanciadas. £ celebre o seu nome,
por ter sido elle que juntamente com Antonio Diniz da Cruz e Silva, e Tbeo-

tonio Gomes de Carvalho, conceheram e executaram o projecto da formagio

da Arcadia lllyssiponense em 1736. Cbegou a ser Desembargador do Pago, e

Chanceller mdr do leino, etc.— M. a 7 de Novembro de 1824, em idade mui
avancada.

be todas as suas composigdes poeticas, que se diz terem sido numerosas,

apenas se salvaram pela impressio uns 144 versos hendecasyllabos que Ihe

pertencem (sob o nome arcadico de Almeno Sincere) na Ecioga, composta entre

elle e Antonio Diniz para celebrar a fetta do Natal, recitada na Arcadia em
Dezembro de 1757, e incluida nas Poeeias de Diniz, tomo ii, a pag. 62.

P. MANVEL DA NOBHEGA (l.°), Jesuita, Formado em Direito Cano-
nico, e Missionario no Brasil. Foi o primeiro Superior do collegio daCompa-
nhia no Rio do Janeiro, e ahi m. a 18 de Septembro de 1570, com S3 annos de

idade.— A sua biographia vem na Bevisla trimenial do Institute do Brasil,

tomo VI, a pag. 406.— E.

1128) Kartoi eartae, eecriptas da Bahia ao P. Simdo Rodriguez, etc.— Sa-

hiram nos tomos v e vu da Revista trimenzal, copiadas de nm livro ioedito,

que existe na Bibliotheca publica do Rio do Janeiro.

MANVEL DA NOBREGA (2.*), natural de Lisboa, do qual faz mengto
Barbosa no tomo in da Bibliotheca.— E.

1129) Epieedio ineonsolacel a morle do serenitsimo principe de Porti^
D. Theodosia, que faUeceu em 15 de Maio de 1653. Lisboa, por Domingos Lo-
pes Rosa 1653. 4.° de 12 pag. nSo numeradas. Consta de vinte e seis oitavas

rythmadas.
Raro, como o sSo todos os folhetos avulsos publicados por aquelles tem-

pos. D'elle possuo um exemplar, devido i bondaoe do sr. J. J. O’Keeffe.

Tern tambem algumas poesias nas Memoriae funebret de D. Maria de Alai-

de, etc.

D. MANVEL DE NORONHA, natural de Villa-verde, tendo sido primei-
ramente Jesuita, e largando a roupeta de Sancto Ignacio passou ao esUdo de
Presbytero Secular, e depois a Prior da egreia da Castanheira, da de Villa-ver-

de, e da de Torres-vedras. Foi Prior-m6r da Ordem de S. Tiago, Bispo eleito

de Viseu, Reitor reformador da Universidade de Coimbra, e por 6m nomeado
Bispo da mesma cidade, nio chegando comtudo a exercer o episcopado por
Ihe sobrevir a morte em Lisboa a 11 de Maio de 1671. Quanto a qualiScagdes
scientificas e litterarias, nio teve mais grau que o de Hestre em Artes pela
Universidade de Evora; e d’abi Ihe provieram, segundo se crd, os desgostos e
man acolhimento que recebeu do corpo cathedratico de Coimbra, quando foi
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nomeado Reitor : a eujo respeito p6de ver-se o que diz o sr. SimSo Josd da
Luz Das suas RevelafSei « Memorias, a pag. 279.— G.

1130) (CJ Exekias do sermutimoprincipe D. Theodoxio, mimeiro de Por-

tugal, na villa de Torret-vedrai. Lisboa, por AdIodIo Alvares 16S3. 4.° de iv-32

pag.— uma ora^So funebre.

1131) (CJ Orofdo gtte fez no primeiro dia dot Cartel me te celebraram em
Lisboa, em pretenca do ter. pn'nctM D. Pedro, guando foi jurado por prm-
eipt e tueeettor d'etle reino oos 27 ae Janeiro de 1668. Lisboa, por Domingos
Carneiro 1668. 4.* de 8 pag. nao numeradas.

1132) (CJ Orofdo oue fez no aeto do iuramento do ter.“' prineipe D. Pedro
eomo regente e govmiaaor dot retnos de Porlugal, not Cortes celebradat a9 de
Junho de 1668. Ibi, pelo mesmo impressor 1668. 4.° de 8 pag. sem numerefao.

Estas ora(<Ses sahiram tambem insertas nos Autos ao juramento, que se

imprimiram na Offic. de Antonio Craesbeeck de Mello, 16w. Fol.

P. MANinEL NUNES DA FONSECA, Presbytero secular, Bacbarel for-

mado em Canones pela Universidade de Coimbra, Reitor da da mesma ci-

dade, Examinador Synodal, etc.— Foi natural de Coimbra, e ahi faleceu pre-

roaturamente em 1826, contando, se tanto, 48 annos de edade. Pessoas dignas

de t6, que o conheceram e tractaram de perto, falam com elogio do sen talento,

e das virtudes christSs de que era dotado.— E.

1133) Os Uartyres, ou a religiuo dtrisUi em triumpho, por F. A. de Cha-
teaubriand ; trasladados em vul^ sobre a ultima edi^ de Paris emendada
ptio auctor. Lisboa na Typ. Rollandiana 1816. 8.° 6 tomos.

E$ta traducfSo 6 feita em prosa, conforme ao original francez; mas supe-

rior em merecimento 4 que do mesmo poema publicou no referido anno D. Be-
nevenuto Antonio Gaetano de Campos, da qual ji 6z men^o no artigo compe-
tente.

1134) Luz da RazSo, ou moral e direito universal. Coimbra, na Typ. da
Rna dos Coutinbos 1823. 12.° de 166 pag.

1 135) Fala de um parodto aos seus fregueses, feita no aeto da eleifUo dot

eompromitsarios e eieitores da tua parochia, para dies explicar o direito com
que a nagdo vai formar a ConslituifSo, etc. Offeredda aos portuquezes por • • •,

Porto, na Typ. daViuva Alvares Ribeiro & Pilhos.—Sem anno da impressSo;

por4m no prologo ao leitor traz a data ; C. 28 de Novembro de 1820.

1136) 0 Anjo da infaneia: opusculo de que s6 acbei noticia vaga, sem me
ser possivel ver algum exemplar.

11371 Cancioneiro da ptedade.—En o titulo de um folheto, com versos

allusivos a paixio do Redemptor, que elle costumava, dizem, distribuir aos mo-
(os seus Duxichianos, que melhor sabiam a doutrina, etc.

1138) Arehivos da religido christd, ou jomal especialmente destinado d
intlrue^ reliqiosa e moral, e a combater o erro e a impiedade. Coimbra, na
Imp. ChrisU da rua dos Coutinbos 1823. 4.°—Comeqou esta publicaqSo em
Tnlno do dito anno, e sahia em folhetos mensaes„sendo d’ella editor e princi-

pal redactor. A collecfSo inteira forma dous tomos.
D'estes Arehivos se extrahiu e publicou em separado a pe;a seguinte, que

entrira no n.° 2.°, e que parece ser, no todo ou em parte, obra do proprio
Fonseca;

1139) Fez da ta razOo, ou resposta ao impio auctor do fdheto intitulado

•Voz da RazSo. > Coimbra, na Imp. Christs da rua dos Coutinbos 1823. 8.° de
16 pag.— Escripta em miadras octosyllabas. (Vej. sobre o mesmo assompto
Franettco de Aranlet, e Manuel de Pina da Cuhha.J

O sr. dr. Pereira Caldas fez reimprimir esta resposta, precedida de uma
sua prefafSo, como se p6de ver no Dieeionario, tomo rv, n.° I, 3854.

Consta que deixSra ainda mais alguns escriptos ineditos, dos quaes nSo
pnde cotber miuda informaqSo.
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MANUEL. NUNES GODINHO, Professor de Calligraphia, agraciado com
0 litulo de Calligrapho da Casa Real, e Director do Gymnasio-Godinho, colle-

gio d’educafSo estabelecido por elle inesmo em Lisboa.—N. no lopr de Ceras,

pertencontc ao aiiligo isento ou prelaxia de Thomar, na Extreniadura, a 28 de
Agosto de 1816, e foram sens paes o capiUo Nicolau Godinho e D. Joanna Chry-
sostoma Godinho. Vein para Lisboa em 1827, para ser educado sob os auspi-

cios de sen tio o conego Victorino iosC Godinho, e aprendeu nas aulas da Casa
Pia os elementos dc pammatica e lingua latina, e nas do convento de S. Fran-
cisco da cidade os ue philosophia racional e moral. As occorrencias politicas

dc 18ii;i o levaram a assentar voluntariamente pra;a no exercito aos 17 annos
d'edade, passando depois de finda a guerra civil a servir na divisdo auxiliar,

que foi enviada d llespanha para consolida(So do tbrono de Isabel II e das in-

stiluifOes liberaes. Obtendo ^ixa em 1838, frequentou em Lisboa por alguin

tempo as aulas de desenho e gravura na Academia de Bellas-artes, dando-se
pordm mais particularmente ao estudo da arte calligraphica, em cuja pratica

tern adouirido merecida e honrosa reputafSo.—E.

IHU) Nova arte calligraphica theorica e pratica, dedicada e reepeilota-

menle offerecida ao ill.’" sr. Antonio Maria Fidie, etc. Lisboa, Imp. de Lucas
Evangelista da Rocha Torres de Jesus 1853. 4.° gr. formato oblongo, de 19 pag.

com 24 estampas ou traslados, gravados em chapas de cobre pelos artistas Fran-
cisco Candido dos Anjos Rodrigues, Saldino e Musa.—Acha-se adoptada para

o ensino pelo Conselho geral de Instrucftlo Publica.

1141) Preceitos calligraphicos, etc. Lisboa, 1850. 8.*— Segunda sdtoio 1853.

—Brevemente sabird .4 luz a terceira muito augmentada, e approvada egual-

mente pelo referido Conselho.

1142) Cadernetas calligraphicas para o aperfeifoamento da letra.—Obra
engenbosa, executada em gravura, e apropriada para o ensino gradual dos dis-

cipulos.

Como specimen curioso, mencionarei aqui varies trabalhos executados pelo

mesmo prolWsor em Calamodiagranhia (desenho d penna), nos quaes se dis-

tingue com reconhecida superioriaade entre o que de melbor conhecemos
n’este eenero. Taes slo : Uma copia do quadro da C^a de Leonardo de Vinci.

—

Outra aa Virgem da cadeira de Raphael.—Ditas de Adao t Eva. de Hamilton,

c do Jttizo de Paris.— Nossa Senhorado Leite, copia de uma pintura que existe

na sacristia da sd do Porto, e que se attribue a Raphael.

—

A mulher adultera,

quadro de N. Poussin, premiado na expqsi(do universal de Londres em 1851.

—Urn quadro no gosto das obras de Teniers, que possue o sr. A. M. Fidid.

—

0 retrato do proprio auclor, por elle tirado ao espelho.— Occupa-se actual-

mente da cxecufdo de uma copia do bello quadro ae Raphael, N. S. do Peixe,

egualmente desenhada i penna, etc.

Entre outros trabalhos artisticos, de grande perfeicSo e diOiculdade, avulta

0 Grammadaciytaphio, que dedicou e oflereceu a S. M. o sr. D. Fernando II,

por occasiSo do falecimento de sua augusta esposa a sr.* D. Maria II. um de-

senho de perto de vinte centimetres de altura, representando uma urna com
uma pomna pousada na cupub, e descan(ada a mesma urna sobre um pedes-

tal apropriado. Tanto a uma como o pedestal e mais accessories, e tuuo for-

mado de letras, cujo numero total chega a 83:352, executadas sem auxilio do
microscopio, e contendo sem alguma ^breviatura: o boletim dos medicos da
real camara, com as respectivas assignaturas: todos os artigos em que os pe-
riodicos politicos e litterarios da epochs commemoraram aquelle infausto suc-

cesso ; a poesia 0 funeral e a pomba do sr. JoSo de Lemos, com a paraphrase
ou resposta do sr. Gomes de Amorim, e varias outras poesias allusivas de JoSo
de Aboim.

Escreveu tamhem uma biographia de Sir Roberto Peel em caracteres miu-
dissimos, comprehendida em uma circumferencia, cujo diametro tern onze cen-
timetros, e compde-se de 28:6W letras; similhantemente a biographia do du-
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rae de PalmelU D. Pedro em 2:002 letru. E tern por varies vezes escripto o
Credo, Padre noeso e Ate Maria em circulos de circumfereiicia egual 1 de uma
das nossas antigas moedas de tres vintens em prata, etc.

P. MANUEL NUNES DA SILVA, Presbylero professo na Ordem mi-
litar de Christo, Hestre de Musica no Seminario archiepiscopal e em outras

egrejas de Lisboa, sue patria.— Ficaram ignoradas as datas do sen nascimento

e obito.—E.

1143) (C) Arte minima, qiu com semibreve prola^ traela em tempo breve

ot modot da maxima e longa tciencia da mutica, etc. Lisboa, por JoSo GalrSo

1685. 4.° de xii-44-52-136 pag., com dues estampas, a saber: uma no fron-

tispicio, outra que representa a mio dos signaes e tons. Divide-se a obra em
tres tractados ou partes, que vem a scr: « Resumo da arte de canto de orgio*
— «Summa da arte de cantochSo>— «Tractado das explana;des«.

Ha tegw^a edifoo, Lisboa, por Miguel Manescal 1704. 4.°, conforme em
tudo i prin>eira, menos no que diz respeito 4 estampa do frontispicio, que falta

DOS exemplares que tenho visto da dita segunda eai(io.

Creio que o pre;o regular d’este livro e de 400 rdis, ou pouco mais.

• MANUEL ODORICO MENDES, Commendador da Ordem de Christo

no Brasil, e Inspector aposentado da Tbesouraria da provinoia do Rio de Ja-

neiro; Dmutado que foi i Assembles geral legislative do imperio em 1824

e 1847; Membro effectivo do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, da
Socied^e Amante da InstrucfSo, e da Sociedade de Instrucfto elementar; So-
cio honorario da Academia Imperial das Bellas-artes do Rio de Janeiro, etc.

—N. na cidade de S. Luis do HaranhSo a 24 de Janeiro de 1799, e foram seus

paes o capiUo-nidr Francisco Haimundo da Cunba, fazendeiro do Itapicurd, e
sua mulher D. Maria Raimunda Corrda de Faria. Tomou porem o appellido

Hendes de seu tio, padrinho e pae adoptive Manuel Mendes da Silva.

Concluidos na patria os primeiros estudos, veiu para Portugal com o de-

signio de graduar-se na faculdade de Medicine da Universidade de Coimbra; e
ahi fez inteiro o curso de Philosophia natural, depois de ter estodado a Phi-
losopbia racional e moral, e lingua grega. NSo poude pordm lograr o seu intento,

em razio de inconvenientes que Ine sobrevieram, e que o oorigaram a voltar

ao Haranbio em 1824. 0 aspecto que entSo apresentavam os negocios politi-

cos do paiz, 0 determinou a tomar n’elles parte activa, redigindo por algum
tempo o Argvt da Lei, periodico que Ibe aoquiriu a conflanpa dos seus com-

S
rovincianos, e a nomea;ao de Deputado 4 primeira Assemblda geral legislativa

0 Brasil. Em 1826 foi no Rio de Janeiro collaborador de uma folba liberal,

escripta pelo francez Pedro Chapuis, atd que este houve de sahir violentamente

do Brasil por ordem do sr. D. Pedro I. Associado aos deputados Vergueiro,
Costa Carvalho e Feijd, que foram depois regentes do imperio, entrou na crea-

(Ao do jornal Attrea: e passando depois com o segundo dos nomeados para a
provincia de S. Paulo, onde se introduzia pels primeira vez a typographia, foi

redactor do Pharol Paulistano, que obteve grande influencia nas provincias do
norte. Como nAo houvesse aJIi de principle seoAo um unico compiMitor, e

esse de na(Ao hespanhola, viu-se atd obrigado a trabalhar elle proprio como
compositor, para veneer a publica^Ao regular d'aquella folbal Mais tarde, em
1839, redigiu conjunctamenle com o falecido Aureliano de Sousa Coutinho,
depois visconde de Sepitiba, outro jomal politico, a lAga Americana.

As demais particularidades que dizem respeito a estes trabalhos, e ainda
mais A interven;Ao que durante alguns annos exerceu nos successios e crises

politicas do Brasil em suas diversas phases, ate relirar-se para a Europa em
1847, devem apparecer expostos A luz publics em um estudo biographico, que
86 espera sabirA na Revitla eonlemporanea de Portugal e BratU, preparado (a

pedido da redaepAo) pela habil penna do seu patricio e amigo, o sr. commen-
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dador J. P. Lisboa, r«sidente ha annos n’esU cidade em commisaSo do governo
imperial (vej. no Uiccionario, tomo in, o n.° J, 818).

Alem das folbas periodicas supra-indicadas e de artigos em prosa e verso,

insertos em outros jornaes politicos, tem publicado pels imprensa as seguintes

composicdes;

1144) Merope, tragedia dt Voltaire, traduzida em portuguez. Rio de Ja-

neiro, Typ. Nac. 1831. 8.° de 86 pag.—Sabiu com as iniciaes do sen nome
M. 0. M.

1145) Tancredo, tragedia de VoUaire, traduzida em portuguez. Rio de Ja-

neiro, Typ. de Laemmert 1839. 8.* de xvi-169 pag. (com o texlo em frente).

— Sabiu com as dilaa iniciaes.

Elstas versdes sio feitas em versos hendecasyllabos. Consta que uma e ou-

tra foram reproduzidas no Archivo Theatral do Rio de Janeiro, por^m nio me
foi possivel ver aid agora os nuineros respeclivos.

1146) Hymno d tarde. Rio de Janeiro, 1832. Esta muito elogiada pe;a foi

depois reimpressa na Minerva Bratiliense, tomo i, pag. 367, e ultimamente in-

serta, juntamente com uma ode e urn soneto do auctor, na colIccfAo de poesias,

que sob o tituin de Pamaso Maranhense se publicou cm 1861 no Haranhio, vo-

lume de VI-285 pag. niiidamente imnresso, de que obtive ha pouco urn exem-
plar por favor do meu amigo o sr. M. da S. Mello Guimaries.— Acham-se as

ditaa pegas de pag. 210 a 216.

1147) Eneida Brazileira, ou tradueaSo poelica da epopia de P. Virgilio

Mlaro. Pam, na Typ. de Rignoux 1854. 8.* gr. de 392 pag.—A cada urn dos

Uvros do poema seguem-se annotagdes criticas e philologicas do traductor.

Note-se que em alguns Calalogot de livrot portuguezee da casa do livreiro-

editor J. P. Aillaud vem esta edigdo niencionada com a data errada de 1845,

provenienle sem duvida da Iroca typographica dos dous ultimos algarismos;

o oue me pareceu advertir, para evitar futuras equivocagdcs a que esse erro

pdde dar logar.

A proposito d'esta traducgSo, disse o secrelario do lostituto Historieo do
Brasil, no seu relatorio inserto na Reciita trimensal, supplemento ao tomo xvii,

pag. 31 ; • A Eneida brazileira tem ji merecido e conquistado altos louvorea

dos mais imparciaes e habilitados juizes : a unha do critico severe poderl mar-
car uma phrase menos hem interpretada, um pensamento quo a alguns parega

obaeuro; podenl fazer aobresahir as imperfeigdes que inevitavelmente sellam

aempre a obra do homem ; acrediUmos porem que nSo haveri quern se lembie
de aisputar ao nosso compatriota a gloria de ter enriquecido a nossa litteratura

com a melhor traducgSo da Eneida, que se tem feilo em portuguez.*
Passadoa quatro annos, o auctor a publicou de novo, augmentada com a

das obras resiantes do epico latino, e sob o titulo seguinte:

Kirotito Brazileiro, ou traducgdo do poeta loftno. Paris, na Typ. de W. Rem-
quet & C.* 1858. 8.* gr. de 800 pag.—Comprehends eate grosso e compacto
volume (do qual possuo um exemplar, que seu auctor se dignon deoffertar-me
por intervenglo do ja citado sr. J. F. Lisboa) depois de uma breve adverten-

eia ao leitor, um juizo critico sobre a versSo da Eneida, assignado pelo nosso

distincto latiniata o sr. A. C. Borges de Figueiredo, e concebido nos termos
mais Usonjeiros para a obra, concfuindo o illustre professor «8er opinilo nSo
ad aua, sentio de outros respeitaveis litteratos, que esta traducgto leva a palma
a todas as traducgdes completas que do poeta latino atd agora possuimos*. Se-
gue-se uma noticis icerca de Virgilio e das suas obras. Vem depois a Bueolica,

seguida de nolas a cada uma das eclogas; os quatro livros das Georgieat com
notas a cada um d'elles; e finalmente a Eneida, que differs algum tanto da
edigio precedents, em razio das correcgOes e aperleigoamentos que o auctor
Ibe introduxiu; ampliando egualmente as annotagOes respectivas, que repletas

de erudigto de toda a especie, manifestam n<o s6 a sua vasta instrucgto, e o
profuodo conhecimeoto ao idioma vemaculo, mas jusli&cam o conceito que
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d'elle formain os quo o reputam cotno o escriptor niais conciso entre os seus

actaaes contemporaneos de Portugal e do Brasil.

Para dar oma prova d'essa concisfio, e o exempio da prudente sobricdade

com quo dispde dos recursos da linguagem quern d ella possue urn riquissimo

thesouro, accumulado a custa de talento e estudu, apresentarei o .scguinie qua-
dro cotnparativo do numero de versos hendecasyllalxis portuguezes, que na
traducgSo de cada urn dos livros da Eneida correspondeni aos liexametros do
original latino, tanto na primeira cdi;do de 1854, cotno na segunda de 1858

:

.* DOI TUSOI RO UTIU 004 VERSOS KA TRAOOCCaO IMH RA PRIMEIRA

(nticio de 185S) dei854)

Livro 1.“— 760 . 790 .. 791
2.«— 804 . 830 .. 840
3.--718 . 723 .. 750
4.»— 703 . 740 . . 765
3.*— 871 . . . 896
6.»—902 . 936 . . 939
7.«— 817 . 818 .. 825
S.”— 731 . 728 . . 7.30

9.«—818 . 798 .. 800
10.*— 908 . 894 .. 894
11.0—915 . 885 .. 886
12.0—932 . 925 .. 926

Seriam aqui superfluos todos os commentarios para o leitor intelligente na
materia. 9901 heiametros latino.s convertidos em 9944 hendecasyllabos portu-

guezeslil E note-se, oue nos iiltimos cantos a versdo d por tal modo cerrada

que comprehende caoa um roenor numero de versos que o respectivo original

virgilianol

Level adiante a minba curiosidade, e compare! entre si as duas versSes da
Eneida, pelo sr. Odorico Mendes e pelo dr. Lima Leitao. Eis o resultado:

TIOSlO 00 SR. ODORICO TIRSlO Dt UVA uirrXo

Livro 1.0— 790 . 856
2.0 -830 . 919
3.0—723 . 816
4.0- 740 . 876
5.0—877 . 980
6.0—936 . 1082
7.0-818 . 988
8.0-728 . 903
9.0—798 .

lO.o— 894 . 1153
11.0—885 .

12.0—925 . 1134

Total versos 9944 .

.

11857

Tern pois a primeira menos que a segunda 1913 versostll

£ para sentir, que apew do cuidado havido n’esta edigAo, escapassem
ainda na revisSo typographica nio menos de sessenta e seis erros, a maior
parte nto resalvados na tabella das erratas! DiSiculdade insuperavel com que
idem de luctar os que se propOem imprimir em Franca livros em lingua por-
tugueza.

1148) Oputevdo aeerea do •Palmeirim de Inglateira* e do uu auelor, no
mat u prova haver lido a referida obra eomposta originalmente em porluguez.

Lisboa, Typ. do Panorama 1860. 8.* gr. de 79 pag.
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Cabe ao illustrado auclor do opusculo a honra de haver deaeoredado com
razdes mais que plausiveis, e argumentos qiie parecem irrecusaveis, utn ponto
realmente de maior gloria para a litteratura portugucza, qiial seja a verdadeira

filia(2o do Palmeirim, que para ella sc revindica n'este acurado trabalho. Con-
trovertida por alguns criticos modernos, e alias respeitaveis, como que andava
fdra de duvida ser aquelle celebrado romance de origem hespanhola. Eii mesmo,
com a sinceridade de que me prezo, cheguei a abrapar tal opiniao, lirmando-

me na aucloridade dos que Ihe deram corpo, o que talvez nao aconteceria se

a fortuna me tivesse deparado o encontro de algum exemplar da cdigSo caste-

Uiana da obra feita em 1548, que serviu de fuiidamento aos impugnadores da
originalidade portupeza!... Vej. o que a esse respeito expeodi no Diccionono,

tomo III, n.° P, 1533, e que terei de rectiOcar no supplemento final, convencido

como esiou hoje do contrario pelas ef&cazes razdes produzidas pelo benemerito

auctor do Oputculo. A elle devo n'esLa parte uma util e proveitosa lipSo, de que
nSo me esquecerei para tornar-me de cada vez mais cauleloso ein nSo connar
demasiado em aucloridade alheia, atd que haja a possibilidade de verificar as

cousas de facto proprio.

Consta que o sr. Odorico Mendes se da desde alguns annos i difficil em-
preza de trasladar do grego para verso portuguez as obras de Homero, come-
rando pela Iliada, e que ji em 1859 havia concluido a versSo do livro quarto.

De enUo para ca, segundo ouvi, prosegue no commettimento, tanto quanto Ibo

consentem o quebrantamento de for(as proprio de uma saude deteriorada por
annos e fadigas, e ainda mais os ataques ophtalmicos que tern infelizmente pa-

decido nos ultimos tempos. (V. no presente volume o artigo Manuel Rodrigues

da Silva Abreu.)

XANL'EL DE OLIVEIRA FERREIRA. fV. Fr. Manuel de Jesus de

Oliveira Ferreira.)

HANOEL PACHECO LEAO, cujas circumstancias pessoaes sSo de mim
ignoradas.— E.

1149)

Instrucfves ou condi[6es que se pqdem adoptar nos contractos de se-

guro, para uso e instruc(do dos que se destinam as i^aticas do eommereio ex-

Calico. Offerecidas ao Principe nosso senkor. Lisboa, na Oflic. de Joaquim
ripes de Andrade 1814. 8.* de 64 pag.

Ha outra edipao, que se diz augmentada com urn traetado sobre as avarias;

por^m nota-se que esle traetado anda egualmente na que deixo aqui descripta.

A reimpressio e feita no Rio de Janeiro, Imp. Regia 1815. 8.° de vin-74 pag.

MANUEL PACHECO DE 8AHPAIO VALLADARE8, Bacharel for-

mado em Canones, e Socio da Academia dos Anonymos.— Poi natural da villa

de Renavente, e m. no 1.* de Mar(o do 1737 com 64 annos de edade.— E.

1150)

Art* de Rhelorica, queensina a falar, eserever e orar, com uma rhe-

lorica particular; para o uso dos pregadores. Lisboa, por Francisco Luis Ameno
1750. 8.“ de xx-196 pag.

Deixou varias outras producedes impressas, e muitas mais manuscriptas

em prosa e verso, cujos titulos podem ver-se na Bibl. de Barbosa.

MANUEL PAES, Artilbeiro e Ajudante na fortaleza de S. Juliio da Barra.

—Foi natural de Lisboa, pordm sSo desconbecidas as datas do seu nascimento

e obito.— E.

1151)

fCJ Compendib da arte de Artilheria, que deve saber lodo o arti-

Iheiro para obrar com acerto n’este exereicio; tirado de auctores que escreveram

e professaram a mesma arte. Lisboa, por Manuel Lopes Ferreira 1703. 8.*

Na Ribl. Lus., no seu Summario por Farinha, e no pseudo-Co/oJogo da
Academia, apparece por erro saccessivamente reproduzido de unspata outros,
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esia obra com a falsa indicagSo de ter sido impressa em 1730, anno em que o
impressor Manuel Lopes Ferreira era de niiiito tempo falecido.

MANUEL DA PAIXAO RIBEIRO, Professor de Grammatica Latina

e de primeiras letras na cidade de Coimbra. Aprendeu, segundo elle dir, a mn-
sica com o insigne professor d’esta arte Josd Mauricio, de quern fica feita a de-

vida men(2o no Dictionario, tomo v.—Do sen nascimenlo e mais circumstan-

cias nSo pude haver noticia, apesar de empregar n’isso a diligencia que cos-

tumo.— E.

1132) Nova arte de Viola, que ensina a tocal-a com fundamento, sem mes-

tre; dividida em duos partes, uma especulativa e outra pralica; com ettampas

das posturas ou ponlos naluraes e acadentaes, e com alguns minuetes ou modi-

nhas, etc. Coimbra, na Oflic. da Univ. 1789. 4.” de ii (innumeradas)-v-31 pag.,

com oilo estampas desdobraveis.

No prolngo declara o auctor as razdes que o moveram a publicar este es-

cripto, nSo sendo professor da arte, mas simples curioso. As ideas genericas

deduziu-as da Encyclopedia melhodica, do Diccionario de Musica de Rousseau,

e dos Elementos de Musica de Rameau. A doutrina do acompanbamento 6 de
sua reflexSo exclusiva. Creio que pouquissimos exemplares apparecem hoje

d’esta obra, que com a Arte de guitarra de Antonio da Silva Leite fDiceiona-

rio tomo i, n.* A, 1509, e a Arte de orgiio, cravo, guitarra, etc., de Fr. Do-
mingos de S. Jose Varella (Diccionario, tomo ii, n.“ D, 290) sSo as obras d'esta

especie, que maior curso tiveram entre ii6s.

MANUEL PEDRO DE FARIA AZEVEDO, Bacbarel formado em Di-
reito pela Univ. de Coimbra em 1832.— £ natural de Lisboa, filho de Sebas-

tiao Gonsalves de Azevedo, e nascido a 28 de Janeiro de 1828.—Come;ando a

servir na magistratura pelo logar de Delegado do Procurador regio na comarca
de Portalegre, nomeado por decreto de 20 de Septembro de 1852, foi transferido

para logv identico na de Alemquerem 6 de Junho de 1855; Secretario da Pro-
curadoria regia na Rela^ao de Lisboa em 24 de Abril de 1856; e ultimamente
Ajudante do Procurador regio na dita Rela;So em 4 de Junho de 1859, logar

que ainda agora desempenha.— E.

1153)

Indice chronologico e repertorio cdphabetico das circulares expedida*

§
elas Procuradorias regias das RelafSes de Lisboa e Porto. Lisboa, Typ. de Josd

a Costa 1859. 8.* gr. de 248 pag. e mais uma no fim, contendo a errata.

Trabalho de utiiidade geral, e indispensavel particularmente aos novos
agentes do ministerio publico, que sd depois de longa pratica e aturadas inda-

ga(0es poderiam com dilliculdade adquirir por si o que n’esle promptuario se

Ihes proporciona reunido em breve, simples e meth^ico resumo.

MANUEL PEDRO UENRIQUE8 DE CARVALHO, CirurgiSo pela

antiga Eschola de Lisboa, isto i, anterior i reforma dos estudos em 1836. Da
ana naturalidade, nascimento e mais circumstancias individuaes nada pude apu-
rar atd agora.— E.

1154)

Memoria sobre a maneira de dirigir a educagdo nacional, segundo

a forma de coda govemo; e sobre o modo de firmar a moral da nagao. Lisboa,

Typ. a Sancta Cathnrina n.” 12. 1834. 4.” de 50 pag.

1155)

Noticia hislorica sobre a origem da pooreza e da mendicidade; suae
eausas. progresses e meios que se Uem tentado para rrprimir uma, e anniquilar

a outra. Lisboa, na Typ. de Filippe Nery 1835. 8.» gr. de 46 pag.

1156)

Declara^ aos povos e aos soberanos, ou manifesto a naciio portu-
gueza. lasboa, 1837. 8.”

1157)

0 talisman contra a magica encantadora da agiotagem, ou a exposi-

^ dos seus effeitos desastrosos em todos os poizes em qw se toma dominante.
Lisboa, na Typ. deV. J. de Castro 1845. 8.° gr. de yi-m pag.

Digitized by Google



MA 77

Crelo ter visto impressos com o seu nome alguns opusculos mais, de que
me faltou com tiulo a occasiSo para tomar a nola conveniente. Nio crcio que
si! pcrderia muilo.

MA\X'EL PEDRO DE HELLO, Doutor e Lente da Faculdade de Ma-
themalica da Universidade de 0>imbra, onde foi aproveitado discipulo do ce-

lebre e infeliz Jos(^ Anaslasio da Cunha. Emprehendeu e eflectuou por ordein

do governo uma viagcm scienlifica i Franca, Italia e Paizes-baixos, para ahi

estudar practicameiite as doutrinas relativas aos trabalhos hydraulicos. A seu

respeito cscrevia eni 1808 o nosso sabio Silvestre Pinheiro Ferreira, nas suas

Aotoz aos Principios de Medianica de Jose Anaslasio: "Seria de grande gloria

•para o nome portugiiez, e de utilidade para as sciencias, se fazendo violencia

•i sua modestia, elie publicasse as suas nunierosas vistas, verdadeiramentc
• novas e originaos, sobre os differenles ramns das mathematicas.* — Recolhido

A patria e noineado para reger a cadeira de Hydraulica, foi Socto da Acad. R. das

Sciencias de Lisboa, e Deputado as Cdrtes ordinarias em 1822.— N. na cidade

de Tavira no anno de 17t>o, e in. homisiado em 1833, para evitar a persegui-

(So que se Ihe movia em razSo das opinides liberaes, que professava.— A sua

biographia acha-sc assas desenvolvida na Corographia do Algarve, de Silva

Lopes, de pag. 449 a 4.56. Sao tambem para notar os louvores que na quali-

dade de matnematico e litterato Ibe prodigali.sa Baibi, no Essai Stalistigue,

tomo II, pag. xliij e cxx.—De seu sobrinno P'rancisco Antonio de Mello ji

tractei no tomo ii do Diceionario.— E.

1 L58) Jfcmorta sobre as binomiaet.— Sahiu na Hist, e Mem. da Acad. R. das

Sciencias, tomo iv, parte 1.*, foi.

1159) Memoria sobre os padrOes dos pesos e medidas fabrieados nos reina~

dos dos senhores reis U. Manuel e D. Sebastido, depositados na eamara de Coim-
bra, comparados com os padrOes correspondentes das notas medidas franeezas.

Sahiu no Jornal de Coimbra, n.° xlyiii, parte 1.* de pag. 382 a 395.

1160) Memoires sur I’AsIronomie praclique de Mr. J. M. da Rocha, com-
mandeur de. I'Ordre du Christ, etc., etc. Traduites du porlugais. Paris, 1808.

8.' gr. (Vej. o Jornal de Coimbra, vol. in, pag. 382.

Consta que anteriormente ao anno de 1808, e no decurso das suas via-

gens, compuzera as seguintes, que nio tive occasiao de ver:

1161) Memoria sobre o programma da demonstragdo do paredlelogramma

das forgas, propo.sto pela Acaa. R. das Sciencias de Copenhague.— Escripla pro-
vavelmente em francez, c que se diz fdra premiada pela niesma Academia em
1806.

1162) Memoria sobre o nivelamento.— Inserta nos Annales des Arts el des

Manufactures d’Oreillg. .

.

MANUEL PEDRO THOMAS PINHEIRO E ARAGAo, foi Professor

regio de Philosophia em Porlalegre, e de Grammatica latina e portugueza em
Lisboa, Director de um collegio de educafSo, e ultimameiite Escripturario na
Contadoria do Arsenal do Exercito, etc.— Foi natural de Lisboa, e primo de
Antonio Maria do Cmito, de quern se fez mcnjflo no tomo i do Diccionario.—
N. a 24 de Janeiro de 1773, e ni. a 16 de egual mez de 1838. — E.

1163) ilfemortas curiosas para a Grammatica philosophica da lingua portu-
guexa, compostas e arranjadas para uso dos sens alumnos. Lisboa, na Imp. Re-
gia 1812. 8.” de 80 pag.

1164) Elegia d deploraoel morle do insigne poela M. M. B. du Bocage. Lis-

boa, Imp. Regia 180.5. 8.” de 15 pag.

1165) Jardim das Musas e dos Sabios, etc. Lisboa, 1806 ? 8.“— Creio que
sahiram seis n.°', ou pequenos folhetos contendo poesias originaes e traduzi-

daa de varios auc tores.

1166) A Aguia desasada a golpes de Inglaterra, Hespanha e PortugtU, te-
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gundo as nossas esperanfas e votos. Frrsoj ds Almeno Tagideo. (Nome arcadico

que para si adopUra.) Lisboa, na Imp. de Alcobia 1809. 4.° de 10 pag.

1167) Prelende urn grata genio lusitano immorlalisar a gloria do ill.’"’ e

«x."* sr. marechal general Lord Wellington, etc. Lisboa, na Imp. Reg. 1813.

—

£ meia folha de papel, contendo uma quadra glosada.

1168) Ode de Pindaro, a segunda das Olympieas, em loiiror de Theron,

rei de Ajfrigenlo: Tradusida do grego por Anlotito Maria do Couto, e melrifi-

cada em [rente por M. P. T. P. e Aragiio. Lisboa, 1816. 4.“

1169) Lysia triumfanle. Lisboa, Imp. Regia 1817. 8.“ de 16 pag. — SSo
versos latinos de Jos6 Coelho de Leinos, escriptos por occasiSo do descobri-

mento da chamada conspira;ao de Gomes Freire, e traduaidos em quadras octo-

syllabas por AragSo. Sem o seu nome.

1170) Extdtagoes de Lysia. Lisboa, Imp. Regia 1820. Uma folba de impres-

sSo, que nlo tivc at6 hoje opportunidade de ver.

Parece-me que ainda imprimiu niais alguns versos em folbetos avulsos;

0 00 Ramalhete, jornal litterario miiitas vezes citado no Diccionario, vem d'elle

varias poesias; a saber no vol. ii (1839), a pag. 232; e no vo). vi (1843), a pag.

119, 142, 143 e 216. No Portuguez Constiluewnal de Pato Moniz, n.° xx de 14
de Oulubro de 1820 vem um &nelo aos nossos libertadores, etc.

Escreveu a Anti-Paoorosa, especic de parodia i celebre epistola Paoorosa
illsuao da Eternidade de Rocagc, em que os versos d’esta sJo transportados do
sentido irreligioso para outro propriamente chrisUo. Sahiu esta pe;a pela pri-

meira vez impressa em nota appensa ds Poesias eroticas, burUscas t satyricas

de Bocage. (Vej. no presentc vol. o n.' 1044) do pag. 180 a 186.

Em pMer do meu illustrado amigo, o sr. Jose de Torres, que i custa de
trabalho e dispendio ha formado em poucos annos uma livraria jd copiosa em
numero de volumes, e que reune em si nSo poucas preciosidades, vi manuscri-
pto um tomo de 8.* grande, escripto em papel de Hollanda, e de nossura ar-

razoada, com o titulo ; CoUecgdo de obras lyrieas e pastoris de M. P. T. P. e

Aragio, que tern todos os caracteres de autographo, e declara no rosto baver

lido colligido pelo proprio auctor em 1797.

AragSo era em verdade poeta mediocre, mas os seus versos sSo facil e cor-

rectamente escriptos. Emparelha, se nSo me engano, com outros cujos nomes,
inenos esquecidos que o seu, nSo tinham de certo direito mais legitimo de pas-

sar S posteridade.

D. FB. MANUEL PEREIRA, Dominicano, Provincial na sua Ordem, e

primeiro Dispo do Rio de Janeiro, Deputado da junta dos Tres-Estados e do
Conselbo geral do Sancto Officio e Secretario de Estado d’EI-rei D. Pedro II, etc.

— N. em Lisboa em Janeiro de 162S, e m. na mesma cidade a 6 de egual mez
de 1688.— E.

1171) Sermao priqado no auto da fe gw se cdebrou na cidade de Lisboa

emB de Agosto de 1683. Lisboa, por Miguel Deslandes 1683. 4.° de 36 pag.

MANUEL PEREIRA DO AMARAL, CapitSo de arti&ces do regimento

de artilheria de Lagos; ignoro as demais circumstancias que dizem respeilo S
sua pessoa. — E.

1172) Memoriae para um official de artilheria em componAa, obra ulilissi-

ma para todos o* officiaes dos exercitos de Sua Magestade. Lisboa, na Reg. Offic.

Typ. 1778. 8.* de xxvm-220 pag. com seis estampas.

Obra instmctiva e util no tempo em que foi escripta, mas qne boje se
considera de pouquissima valia.

• MJ^EL PEREIRA BA8TOS JTUNIOR, Negociante e Agente de lei-

Ides matriculado na praga do Rio de Janeiro.— £ natural da provincia do Rio
grande do Sul, e n. a 6 de Abril de 1832. —E.
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U 73) 0 Nobre e o Pltbeit : drama em Iris aelos. Rio do Janeiro, Typ. Com-
mercial do Soares & C.* 1832. 8. er. de 66 pag.

1174) A Condessa d'Azola: drama em cinco aelos e oito quadras.— Ibi, na
mesma '^p. 1833. 8.° gr. de rv-142 pag.

1175) Discurso ma(.-. que par occasiSo da posse dos DDig.\ e OOjf.‘. da
Aug.', e Resp.-. L.' Cap.-. Charidade recUou no 1.* dia do met de iVtaon do
anno daV.-. L -

.

5837 ^21 de Mar^o, era vulgarj sen Jr.-. Orad.‘. Manuel Pe-
reira Ratios Junior, C.-. R.-. *{*.•., Dep.-. ao Ur.-. Or.-. Rio de Janeiro, Typ.
Comm, de F. 0. Q. Hegadas 1837. 8.“ gr. de 16 pag.

1176) Razes organieas de urn Jnslilulo Mo(.-. para os orphiiot e filkot de

Mof.-. desratidos: Onerecidas a lodas as LL.-. do eirculo do Gr.-. Or.-, do Brasil,

precedidas de uma breve exposifdo, e acompanhadas dos pareceres das Comm.-.
Cenlral e de Finangas. Ibi, na mesma Typ. 1837. 8.° gr. de 13 pag.

1177) Discurso mafotiieo, offerecido d Aug.-, e Rest).-. L.-. Cap.-. Charidadb,
e recitado no aclo da fmsse da mesma .4ug.-. L.-. em 7 do met de Nisan, Anno
da K.’. 3858, pelo ex-Orad.-. M. P. Ratios Junior, C.-. B.-. *|* : Rio do Ja-
neiro, Typ. de Teixeira 4 C.* 1838. 8." gr. de 23 pag.

1178) Disc.-. Maf.-. recilado no aclo da reguJarisafdo do Cap.-. Esperat^
de Niclerohy, em 14 do 3.» met do anno da V.-. L.-. 3^9, jpor M. P. Ballot Ju-
nior, C.-. R.-. Gr.-. Secrel.-. do Subl.-. Gr.-. Cap.-. Rio de Janeiro, Typ.
Cbarega 1839. S.’ gr. de 12 pag.

De (odos os escriptos meiicionados no presente artigo poaauo exemplam,
devidos a benevolencia do auctor, e transmittidos pela incansavel diligencia

dos mens amigos os srs. Hello GuimarSes.

MANUEL PEREIRA DA COSTA, Professor de Grammatiea e lingua

latina em Lisboa.— Foi natural da villa de Honcorvo, e n. a 3 de Abril de lo97.

A data da sua morte, posterior ao anno de 1768, 6 ainda ignorada.— E.

1179) Historia Romana por pergunlat e resposlas, detde a fundof&> de Ro-
ma ate 0 presente. Traduzida do francez. Parle 1.* Lisboa, por Antonio Isidoro

da Fonseca 1743. 8."

1180) Calliope sacra, em doze tonelos d real fundafdo do concenlo de Ma-
fra. Lisbra, por Miguel Rodrigues 1733. 4.” de 12 pag.

1181) Applauso harmonioso com que se cRebram algumat acfOet dosproge-

niloret da ex." Casa de Abrantes. LisMa, por Francisco Luis Ameno 1730. 4.*

— SSo dezeseis sonetos.

1182) Achilles em Sciro: opera de Pedro Melaslasio, traduxida em verso

portuguez. Lisboa, por Francisco Luis Ameno 1755. 8.* de vi-73 pag.— Sem
o nome do traductor.

1183) Elecofoes a Deus, Iraduzidas do francez de Bossuet.— Creio ter visto

impressa esta versSo, poi^in nSo tive opportunidade para tomar nota das res-

pectivas indica(3es.

1184) Genelhliacon, sice Carmen nalalilium, ^ Berite Principis naialit

diet d Lusilania celebratur. Oiisipone, Typ. Patr. Francisci Ludovici Ameno
1761. Fol. de 7 pag.— Poslo que escripta em latim, menciono aqui esta obra

por faltar a noticia d'ella na Bibl. de Rarbosa.

1183) Retpotla d carlo que o dr. Francisco da Silva Mascarenhat etere-

veu ao auctor d’esla, pedindoAke disseise o conceilo que fazia dos Exercidot da
lingua latina-portupueza, me deu dluz o P. Antonio Pereira. Lisboa, por Mi-
guel Manescal da Costa l768. 4.* de 7 pag.

Tern tambem um Romance ein louvor do auctor da BiblioOieea LutUana,
no tomo I d’esta obra; uma Carla ao Conde deVimioso e dons Sonetos, que
andam na Vida do infante D. Luis pelo mesmo Conde ; alguns Fersoi i morte
da infanta D. Francisca, insertos na collecplo que se intitula Sentimentos tns-

trieos; uma Centura e um Sonelo nas Obtervofoet tobre a Orihograpkia latina

do P. Antonio Pereira de Figueiredo, etc.
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MANOEL PEBEIRA DA CRUZ, conhecido simplesinente pelo nome
em falta de oulros esclarecimciilos.— E.

1186) Vida de Lord Weliinaton, etcripla em inglez par Clarke, e tradu-

zida em portuguez. Lisboa, 1819. 8.° 2 tomos.— Crao que a maior parte da
edi(So d’esta obra foi vendida para einbrulhos. 0 facto 6, que rarissimas ve-

zea se encontra no inercado alguin exemplar com usu, e nao a vejo mencio-

nada em algum catalogu de livreiros.

MANUEL PEREIRA DE FARIA, nm dos socios fundadorcs da Ar-
cada Ulyssiponense com o nome de Silvio Aquacelano. Da particular amisade

que existia entre elle e Gar^ao, dao testemunho as Odes vi c xt d'este poeta.

M devemos fiar-nos no sen appellido arcadico, era natural de Melga(o (Aqua
Celena-J. Excrceu em Lisboa a proflssao de Negociante. Em 1761 por occasiflo

da nova organisa^ao do tribunal do Erario Regin, dirigida e effectiiada pelo

ministro Marquez do Pombal, foi nomeado Contador de uma das quatro con-

tadorias em que se dividiu aquella repartigAo, com o ordenado annual de

1:600A000 r^is. M. a 23 de Seplembro de 1787.

Debalde se procuram as obras d'este, que como a de tantos outros seus

consocios na Arcadia, n9o chegaram a gosar do beneHcio da impressio, pei^

dendo-se de lodo, ou existindo talvez ignoradasem mios particularcs, incapa-

zes de aprccial-as. ^ o que acontcce com as de Josd Antonio de Brito, Josd

Gonpalves de Moraes, Manuel Nicolau Esteves Negrdo, Theotonio Gomes de
Carvalho, Silvestre Gongalves de Aguiar, D.Vicente de Sousa, P. Gaetano In-

nocencio, Josd Xavier de Valladares e Sousa, etc., etc.

MANUEL PEREIRA DA GRACA, Cavalleiro da Ordem de Christo,

Doutor em Mcdicina e Bacharel em Philosophia pela Universidade de Coim-
bra, graduando-se na primeira das referidas faculdades em 1798.—Foi natu-

ral de Macinbato de Vouga, pertencente enUo 9 comarca de Aveiro, e nascido

pelos annos de 1770. Consta que falecdra na ilha da Madeira, no primeiro quar-

tel d’este seculo. Em falta de noticias mais precisas, que debalde solid teidcerca

d'este nosso medico escriptor, transcreverei aqui o que a seu respeito soube
communicar-me em uma de suas cartas particulares o sr. dr. Pereira Caldas;

• Na sua carreira medica sacrifleou, sempre que poude, a auctoridade i razAo.

S6 nos buncos das escholas d que acurvou a intelligencia ao dogmatisroo. Em
1803 comegou a combater por e.scripto *os erros de pathologia mais prejudi-

ciaes e mais arreigados nas escholas publicas. • E continuando n'estas suas lu-

cubragdes, • nSo $d de.scobre erros na pathologia apoiados na auctoridade de
insignes escriplores, se nio que em todos os ramos da medicina acha muito que
combater e indagar, principalmente a respeito de cada uma das molestias. E a
diabetes, como alfecfSo das menos estudiidas entre nds, deveu-ihe urn escripto

curioso, que merece .ser lido e comparado com as obras da epochn, publicadas

sobre o mesmo assumpto.*— E.

1187) Tractado da diabetes, a que se juntam observagSes do benefieio das
aquas enxofradas naturaes n’esta doenqa; e dous processos facets, urn para abler

eslas aquas artificialmenle, e ouiro para fabricar as ferreas, com a vanlaqem
de se poder qraduar a sua enerqia, de sorte que se proporcionem as dieersas

circumsiancias dos enfermos. Lisboa, na Typ. Lacerdina, sem indicai^o do
anno (mas vd-se pelo contexto que fdra escripto era 1806). 8.“ de viii-90 pag.

com uma estampa.

fVej. no Diccionario o artigo Jose Joaquim da Silva Pereira Caldas, e no
Supplemento final AbH Maria Dias Jordao.)

1188) Supplementum in Brunonis theoriam. Lisboa, 1803.

MANUEL PEREIRA MALHEIRO. Cirurgido da Real Casa doe Ex-
postos, e do Hospital de S. Josd de Lisboa, etc.— E.
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H89) Memorias medieo-etrurojeaii, que contftm varica faetot pertmeente$

d medicina e cirurgia. Lisboa, na OlTic. Patriarchal 1791. 8.° de 76 pag.—D’esta

mesma obra a pag. 20, consta ser elle o auctor da seguinie, que fdra publicada

anonyma

:

1190) Resposta d Carla tie detpedida que fez a Medicina, tjuando u auten-

lou de Portugal, queirando-se dot affrontat e calumniae que recebeu dot porht-

guezet, etc. Lisboa, na Offic. Luisiana 1781. 4.° de 58 pag.

Por esta occasiSo, e com referencia ao mesmo assumpto, se publicaram
varios papeis, todos anonymoa, cujos litulos s4o;

1.* Detpedida da Medicina d'enlre os porluguetet.

3.* Resposta d detpedida (por Malheiro).

3.

* Apologia tobre a verdade da Medicina.

4.

“ Pazet entre a Medicina e a Cirurgia, etc.

MANUEL PEREIRA DA SILVA, Doutor e [.atnle da Cadeira de In-
atituta na Universidade de Coimbra, Desembargador da Rela(3o do Porto, So-
cio da Academia Liturgica de (2oimbra, etc.—Vivia no anno de 1761.— E.

1191) DitsertafSq tobre o panto: Se no tempo dot romanot utava a nova
Lusitania do sni direilo, ou das less dot romanot T— Anda no tomo in da Col-

Itcgao da Academia Liturgica. (Vej. no Diccionario, tomo ti, n.* C, 363).

MANUEL PEREIRA DA SILVA LEAL, Presbytero e Freire pro-
fesso na Ordem miUtar de Christo, Mestrc em Arles, Doutor em Canones e

Lente da mesma Faculdade na Universidade de Ckiimbra, Beneflciado na egreja

de S. Julilo de Lisboa, Collegial do collegio de S. Pedro em Coimbra, Depu-
tado da Inquisi(3o de Lisboa, Academico da Academia Real de Historia, etc.

—

N. em Lisboa a 6 de Abril de 1694, e m. prematuramente a 22 de Outubro
de 1733.—Vej. o seu Eloqio funebre, por Antonio da Silva Sampaio, impresso
em 1744, e os Esiudos biographicos de Barbosa Canaes, a pag. U9.— Ha na
Bibl. Nac. de Lisboa urn seu retrato de meio coroo, sein nome.— E.

1192) Calalogo dot Bispoi de Idanha e da Guarda.—Anda no tomo it da
CoUecfdo dot Documentot e Mem. da Acad. (Diccionario, tomo li, n.° C, 360).

1193) (CJ Ditterta^ao exegetica-critica, em que te prova ter fabuhto o
tuppotto vrtmeiro eoncilio de Braqa, cilado por Fr. Bernardo de Brito. Lisboa,
por Pascnoal da Silva 1723. Fol.— Anda tambem incorporada na Collecfoo

dot Documentot e Mem. da Acad, d'esse .anno (vej. no Diccionario, o tomo ill,

n.° I, 30), e mais tarde tornou a sahir como Appendix no Om da obra se-

guinte:

1 194) (CJ Memorias para a historia eceletiastica do bispado da Guarda.
Parte primeira. Comprehende em dous tomos o aue pertence dwells bispado, em
quanto a te episcopal retidiu na cidade da Idanha, detde a tua fundacao ate ter

extincto pelot mourot. Dedicada a el-rei D. Jodo V. Approvada pela Acad. Real,

etc. Tomo i. Lisboa, por Josd Antonio da Silva 1729 (e n2o 1724, como erra-

damente se Id na Bibl. Lut., no Summario d’esla por Farinha, e no pseudo-
Caialogo da Acad.). 4.° gr., ou folio: de xvi-cxiv-o64-121 pag.— As ultimas

121 pag. sSo preencbidas com o Appendix, contendo aDiuertacao n.° 1193, da
qual parece que por essa occasiSo se tiraram tambem em separado alguns exem-
plares.—0 tomo ii das Memorias nSo ehegou a publicar-$e, talvez em razlo
^ morte do auctor.

Creio que o pre;o d'este volume tern sido ultimamente de 900 a 1:200
rdis.

119^ (CJ Ditcurso apologetico critico, juridico e hittorico, em que te mot-
tra a verdade dot doutrinas, faetot e documentot, que affirmou e refenu tut eonta
dot teut ettudot, que deu na Acad. Real em conferenda de 8 de Novembro de 1731,
a retpeUo do tacro, pontificio e real collegio de S. Pedro. Lislwa, por load An-
tonio da Silva 1733. Fol. de vm-599 pag., e mais uma no fim com a errata.

TOMO VI 6
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Este Ducurto 6, no sentir de Barbosa, • uma forte e concludente invectiva

contra D. Diogo Fernandes d’Almeida. (Vej. no Diccionario, tomo ii, o n.' D,

ISO). A historia da origein e progresses d esU controversia, aclia-se no pro-

prio Ditcurto, de pag. 7 a 18.

0 exemplar que d’elle possuo custou-me 480 r6is, por^m julgo que outros

terSo sido vendidos por maiores e nrenores pre(0$.

0 auctor tern ainda mais aignmas proauc(des suas, insertas na CoUecfdo

do* Docvmtnlot e Mem. da Aead. Real.

• MANUEL PESSOA DA SILVA, natural da provincia da Bahia, e

naacido a 10 de Mar(o de 1819. Entrou no servi{0 do estado como empregado
civil na classe de Amanuense da Thesouraria provincial da Bahia, pasaando

depois a segundo OfiQcial; e 6 actualmente Secretario da Junta d'Engenheiros

da referida provincia. Prestou eraalmente services inilitares, no p<»to de Al-

feres, durante a revolu(So da Bahia em 1837, combatendo nas fiieiras legaes.

—E.

1196) 0 vinte e note de Setembro, ou a etcapula do Diabo. Poema heroi-

eomieo-iatyrico. Bahia, Typ. Liberal do Seculo 1849. 8.° de xiv-77 pav. com
o retrato do auctor.

Compde-se de quatro cantos em versos hendecasyllabos soltos, e versa

exclusivamente sobre o partido politico, que em 1848 se denominava Saqrn-

rima, ao qual foi por esse tempo entregue o governo do Brasil. A publicaj.lo

d’esta obra trouxe ao auctor um processo criminal por abuso de liberdade de
imprensa, e a demissio do cargo que enUo exercia. D’ella possuo um exem-
plar, conmrado em Lisboa ha annos.

1197) A Charidade
:
poema heroico em sets cantos. Bahia, Typ. de Camillo

de Lellis Hasson & C.* 185S. 8.° gr. de xxm-196 pa^., e mais 6 finaes que
comprehendem a lista dos assignantes.— Dou esLas indica^Oes por informa(jo,

pois nSo tive ainda presente algum exemplar.

1198) 0 Marqnez de Parana: poema. Bahia, Typ. de Antonio Olavo da
Franca Guerra 1839. 8.” gr. de xii (innumeradas|-xii-i60 pag.

N'esle poema politico, dividido em dez cantos de versos soltos hendeca-
syllabos, e dedicado a S. M. I. o sr. I). Pedro II, avultam os sentimentos do brio

nacional do auctor, que no decurso da sua narrativa, entrecortada de longos

episodios e variadas digressAes, apresenta por vezes rasgos eloquentes e bri-

Inantes, inspirados por uma imagina(3o patriotica e ardentemente apaixonada,

Desejar-se-ia, talvez, que a dic(So fosse mais castigada; e e de crer que uma
correc(So mais detida facilmente coiiseguiria eliminar certas exaggera;Aes, des-

cuidos e impropriedades de phrase, no que a obra lucnaria sem duvida ans olhos

dos que nas manifesla(0es do pensarnento niio perdem de vista as bellezas da
fdrma. £ este o jiiizo que me suggeriu a rapida leitura (|ue pude fazer da obra,

no exemplar que por inercd do sen illustre auctor me foi ha pouco enviado do
Brasil ; e pezar-me-ba, se no que digo nSo estiver de accordo com a opiniao dos
criticos intelligentes.

Tem o sr. Pessoa redigido varies jornaes politicos, e collaborado em ou-

tros, na sua provincia: taes sao 0 Americano, 0 Sargento, 0 Cascavel, etc.

onde apparecem muitos artigos seus, tanto em prosa como em verso.

MANUEL PIMENTEL, Cosmographo-m6r do reino, Graduado em am-
bos os Direitos pela Universidade de Coimbra, Socio da Academia dos Singu-

lares, etc.—N. em Lisboa a 10 de Maio de 16,’iO, sendo filho e successor no
referido cargo de Luis SerrSo Pimentel, de quern ja fiz a devida menglo no
tomo v. H. a 19 de Abril de 1719. A sua biograpbia vem no tomo m da BM.
hu.— E.

1199) (C) Arte pratica de navegar, e roteiro das viagens e costas mariti-

mas do Bnuil, Guine, Angola, India e ithas orientaes e oeeidentaes; agora no-
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vamente mendada, e aeeretetntado o roteiro da cotta de Hespanha e mar Me-
diterraneo. Lisboa, por Bernardo da Costa de Carvalho 1699. Fol.

Esta i, com alguns additamentos c correcfdes, a reimpressfto das duas obras

do pae do auctor, inencionadas no Diccionario, tomo v, n." L, 740 e 741. NJo
sei cnmtudo oxplicar a razdo da prefcrcnria (que nenlimna ha, a meu ver) dada
no pseudo-CatataTO da Arademia a esta edi(4o de 1699 sobrc a outra, que se

Ihe segue, ainda de novo einendada e accrescentada pelo proprio Manuel Pi-

mentel, cujo titulo 6:

Arte de navegar, em que se ensinam as regras praticas, e o modo de ear-

tear pela carta plana e reduzida: o modo de graduar a baUstilha por via dot

numeros, e muitos problemat uteis d narega^ao : e roteiro das tiagent e cartas

maritimas da Guine, Brasil e Indias occidenlaet e orientaes : agora novamenlt
emendadas, e accrescentadas muitos derrotas noras. Lisboa, na Oflic. beslan-

desiana 1711. Fol.— Esta cdicao i acump.'inhada de estampas, bem como outra,

que em Lisboa se fez na OIDc. de Francisco da Silva, 1746. Fol.— Outra em
1761, e outra em 1819, salvo erro.

Esta Arte grangeou muita auctoridade, e foi por longos annos havida por
texto em Portupl, merecendo nSo menos os applausos dos hydrographos es-

trangeiros. Ainda em 1830 parece que se tractava dc fazer d’ella uma nova
edi(So. A este proposito pode ler-se a Memoria de Josd Maria Dantas Pereira,

Sobi-e a precisdo de reformar o Roteiro de Pimentel, inserts no tomo x, parte 1.*

da Hist, e Mem. da Acad. Real das Scieneias, Fol. a pag. 111. D'ahi parece de-
ver concluir-se que, sem as reformas indicadas, a .4rt« e Roteiro sSo j4 de pouca
utilidade, por incompletos, antiquados e arriscadores, como diz Freire de Car-

vallio no seu Ensaio sobre Hist. Litter, de Portugal, a pag. 161.

Manuel Pimentel cultivou tambem a poesia 4 mnda do sen tempo. Naa
Academias dos Singularet de Lisboa andara algumas composigdes poeticas por
elle alii recitadas.

FR. MANUEL DE PINA CABRAL, Franciscano da Conmga^ da ter-

ecira Ordem, cujo instituto professou a 8 de Dezembro de 17^. Poi Prdgador
gcral na siia Ordem, Mestre de casos, Leitor de moral, e Beitor no collegio de
Evora.— N. na villa de Matanca, do bispado de Viseu, em 1746, e ainda vivia

em 1799, como consta do Calclogo manuscripto dos escriptores da Ordem ter-

ceira, por Fr. Vicente Salgado, a que ja tenno por vezes alludido no presente

Diccionario. Dedicou-se de preferencia aos estudos da latinidade, e foi offidal-

mente incumbido de acabar o Diccionario Latino-portuguez, que tinha hcado
incompleto de outras m4ns, faltando-lbe ainda as seis letras finaes. Este Die-

cionario era o proprio composto originariamente pelos Jesuitas, destinado a
substituir a Protodia do P. bento Pereira, e cuia impressio aquelles padres

levavam J4 adianlada, quando a Companhia de Jesus foi expulsa d’este reino

em 1759 (Vej. o que diz a este respeito J. V. Gomes de Moura nos seus Monu-
mentos da lingua btina, pag. 311). Entregue enUo no estado em que se aebava
aos Franciscanos da Ordem lerceira, para o completarem e imprimirem, parece

que este negocio experiment4ra algumas dilScuIdades, atd ser o encargo com-
mettido ao P. Cabral, que d'elle se desempenhou como dito fica, publicando-o

com 0 titulo

:

1100) Magnum Lexicon Lalinum et Lusitanum, etc. Olyssipone, Typ. Reg.
1780. Fol.— Desla edigSo nSo live presentc algum exemplar. Sahiu novamenu
em segunda com o rosto seguinte : Magnum Lexicon Latinum et Lusitanum
Editio altera, priori loiige auetior et emendatior, opera el studio R. P. M. F\r.

Emmanuelis Ptnii Cabralii. Olissipone, 1801. Pol.— Sahiu em terceira edij^...
e em quarta, que diz ; in hoc cero quarto editions redaetum, correetum a Fr. Jo-

tepho Antonio Ramalio. Olissipone, Typ. Reg. 1833. Fol. de iv-717 pag.—E ul-

timamente. Magnum Lexicon Latinum et Lusitanum Opera et studio Fr. Em-
manuelit Pinii Cabralii, et J. A. Ramalii. Editio noviuma ptarimu ooca&tdw
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H tenlentiit ex Foreellino, Noel, Fonseca, Ferreira, Freund et alitt depromplis

locuplelala. Olissipone, cx Typ. Antonio Josephi da Rocha 1857. 4.” inaximo,

equivalente ao chamado folio portuguez: de iv-C3i pag.

Aldm d'eslas edi(des, publicou-se uma em Paris, em cujo prologo, ou ad-

vertencia preliminar datada de 30 de Novembro de 1833, se affirma center ella

mais cinco mil vocabulos latinos, que faltavam nas edipOes de Lisboa atd enUo
existentes. Foram Lies vocabulos notados com um asterisco. Creio que a mesma
ha side successivamente reproduzida com frontispicios mudados, em que se

item as indica(Oes de 1853, 1855, 1858; e finalmente a de 1800, sendo este

ultimo do teor seguinte:

1201 ) Magnum Lexicon novissimum Lalinum el Lusitanum ad plenissimam

leriptorum lalinorum inlerprelationem accommodatum ex celeberrimorum erudi-

liutmorum phitologorum lucubrationibus depromptum ad normam prcecipue ma-
gni Lexici Latini et Ltuilani UR. PP. Fr. Emmanuelis Pinii Cabratii et Josephi

Antont't Ramalii, etc., etc. Opera et studio Emmanuelis Joseph Ferreira. Parisiis,

apudV.*" J. P. Aillaud, Monlon &C.* (Typ. de Rignoux) 1860. Fol. ou 4.° gr.

de VI-841 pag.

Entre todas as referidas edi;0es gosa hoje de prcferencia a de Lisboa, 1857,

por ser elaborada nSo sd sobre a quarta da mesma cidade, mas tendo-se egual-

mente i vista a de Paris; de sorte que comprehende todos os termos incluidos

nestas, e al6m d'elles, muitos outros de novo accrescentados.

D’ahi a differerifa dos prefos de uns e outros exemplares. Custam os de

Lisboa (1857) 2:400 niis, e os de Paris 1:920 rSis.

No que mais diz respeito a Diccionarios latino-portuguezes, e vice-versa,

vej. no presente os artigos Agostinho Rarbosa, Bento Pereira, Carlos Folqman,
Jeronymo Cardoso, Pedro Jose da Fonseca, D. Raphael Bluteau, Joaquim Jose

da Costa e Sd, Joaquim Manuel dos Sanctos, etc., etc.

Mais compoz e publicou o P. Cabral

:

12()2) ObserrofOes sobre as cirtudes da boa latinidade, ou methodo abbre-

viado para aprender a falar, e fazer composigoes em latim, fundado nas obser-

vofues dos mais famosos criticos e philologos. Lisboa, 1782. 8.“— Novamente,
ibi, 1829. 8.° — ^hiu em ambas as edi;0es sob o nome do capitSo Antonio
de Pina de Andrade.

1203) Logares selectos de Tito Lucrecio Caro, traduzidos em portuguez. Lis-

boa, na Offic. de Josd da Silva Nazareth 1785. 8.° de 29 pag.—A versdo i em
prosa, e sahiu sem o nome do traductor.

Aldm d’estas, deixou ainda outras obras manuscriptas, todas pertencentes

aos estudos da lingua latina.

MANDEL DE PINA DA CUNHA, Presbytero, Bacharel em Leis pela

Universidade de Coimbra, c Conego na cathedral da Guards.— N., ao uue
devo suppor, pelos annos de 1760 a 1764. Da sua naturalidade e obito lal-

tam-me atd boje noticias, ds quaes darei logar no supplemento final, se entre-

tanto chegarem.— E.

1204) Carta escripta por um ecclesiaslico ao ex."* sr. D. Josi Antonio Pinto

de Mendonga Arraes, bispo da Guarda, pouco antes da sua morte. Segunda edi-

cao (nSo pude ver a primeira). Lisboa, em a nova Imp. daViuva Neves & Fi-

Ihos 1822. 4.° gr. de 4 pag.

£ nesta commsi^o que elle se declara incidentemente auctor de uma Vida
de D. Martinho Foes, prtmeiro bispo da cidade da Guarda, a qual servia de
principio d Historia do mesmo bispado, que se propunba escrever. Ou se ex-

traviou de todo por sua morte, ou existird por ventura em mdo desconhecida.

Se posso confiar nas informa^des dadas por pessoas dignas para mini de

credito, este conego professava opinides liberaes, e d'ahi Ihe provieram raal-

queren^as e dissabores, nSo sd da parte dos sens collegas no cabido, mas tam-
tero da do prelado, estabelecendo-se entre elle e este uma inimisade formal, e
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reciproca, cujos efleitos sc manifesUm pelo conlcxto da carta que Jeixo men-
cionada. Manuel de Pina vein para Lisboa ein 4823, e aqui assoalhou n'esse

anno e no seguinte os seas principios, mostrando-se (dizein) constitucional es-

trenuo, ou exaltado, na phraseofogia do tempo. Como porOin sobreviesse a
reacptlo de 1823, temendo ser perseguido ou castigado no regimen absoluto,

procurou conciliar a si as vontaues dos seus adversarios, e prep.irar a sua volta

para a Guarda, onde receava apparecer por mal visto depois do que so havia

passado. Com este intento escreveu e publicou:

1205) Epistola phitosophica e clirista a urn desconhecido, ou a rdigiuo deJetu

Chriito demonstrada pda razao. Lisboa, Imp. da Rua dos Kanqueiros n.° 129 B,

1824. 8.* de xiv (que por crro typographico se marcou axsim vix)-211 pag.

£ uma refuta^o em quadras octosyllabas da celebrc Voz da Hasuo attn-

buida, quanto a mim sem fundamento, ao doutor JosC Anastasio da Cunha (V.

no Diccionan'o, tomo iv, n.* J, 2327). Esta refutafSo 0 annotada profusamente

com observa(des em prosa. Eu a Gz transcrever, sem notas, e omittidos alguns

versos, que me pareceram dispensaveis, em appenso i coliec;^ das obras de

Josd Anastasio que dei a luz em 1839. (V. Diceionario, lomo dito, n.* 2329, e

tambem no presente volume o artigo Manuel Nunes da Fonseca.)

MANUEL PINUEIRO DE ALMEIDA E AZEVEDO, Professor da ca-

deira de Philosopbia racional e moral, e principios de Direito natural no Ly-
cdo de Braga, e no Seminario dioce.sano da mesma cidade; etc.— N. na fregue-

zia de S. iolo Baptista de Soiito de LafOes, pertencente hole ao concelbo de

Villa de Prades no districto deViseu, a 18 de Mar;o do 1H07. posto que no
assento do seu baptismo sc inscrevesse equivocadamcnie o dia 23 do dito mez.
Foram seus paes Antonio Pinhciro de Almeida e D. Jn.sepha Maria Ribeiro,

proprietarios n'aquella freguezia e concelbo, e abi rcspeitados por sua modesta
ibrtuna e virtudes sociaes.

Tendo come;ado os seus primeiros estudos aos septe annos d’idade, e des-

tinado por seas paes para o estado ecclesiastico, recebeu prima tonsura aos

onze annos, e continuou no Seminario de Viseu o curso proprio do mesmo es-

lado; 0 qual terminira com honrosas qualifica(des, antes dc chegar i edade
indispensavel para proseguir na ordena^o. A crise poiitica de 1828 veiu pordm
estorvar-lhe a projectada carreira, vendo-se suspenso do exercicio das ordens

menores, e obrigado a homisiar-se por algum tempo, para escapar ao furor

dos enthusiastas, como affei^oado 2s iddas liberaes de que entSo se fazia um
crime aos que as professavam. Dedicou-se depois ao ensino particular e gra-

tuito das linguas portugueza, latina e franceza, abrindo uma aula a que con-

eorreram numerosos alumnos. Posto que o triumpho da causa constitucional

em 1834 Ibe levantasse o impedimento para a intenlada ordena^Jo, sendo prom*
ptamente restituido ao exercicio das ordens, com a perspectiva de obter uma
colloca^So vantajosa, quer no estado sacerdotal, quer no civil, preferiu abra-

;ar o professorado publico, em que j2 comefira a provar suas forpas, e n'essa

conformidade obteve ser provide, mediante concurso, na cadeira de laUnidade

deVianna do Minho (hoje do Gastello) que regeu com bons creditos por tempo
de seis annos, desde Septembro de 1834 atd iMO. Em Junho de 1840 foi des-

pachado, precedendo novo concurso, para a cadeira de ideologia, grammatica
geral e logica do Lyedo de Braga, que por esse tempo existia ainda sd in no-
mine, e na lei, mas que elle creou e estabeleceu de facto, comeundo a func-

cionar no Seminario mocesano por falta de outro local proprio. Concorreu por

'

sens esforjos, j2 na qualidade ue professor, ji na de secrelario do Lyedo (no-

meado em 1843) Unto para a deGnitiva organisa^So d’este, como para a intro-

ducflo de novos melhoramentos e reformas nos estudos, que tdem levado o
mesmo Lyedo ao estado Gorescente em que se aeba (reconnecido hoje como
um dos melhores do reino em documentos oGiciaes) nSo sem que 2 sua parte

experimentasse por vezes algomas contrariedades, reluctancias e desgostos, ven-
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cidos a custa de persevcranfa e dedicafSo. Rege egualmenlc a cadeira de phi-

losophia racional e moral no Sominario diocesano, de que foi encarregado por
s. ex.* 0 sr. Arcebispo priinaz ein Outubro de 18o7.— E.

1206) Viscurso de abertura, servindo de introducgao ao ciir.vo de Philnso-

phia racional e moral, pronunciado a 17 de Outubro de 1842. Braga, Typ. Bra-
carense 18411. 4.° de 22 pag.

1207) Abro disctirto de abertura, servindo de introduc^uo ao curso de Phi-
losovhia racional e moral, pronunciado a 16 de Outubro de 1843 no seminario
de S. Pedro. Porto, Typ. Commercial 1843 . 8.» gr. de 20 pag.

1208) JVofoe* elementares de Psycbologia, Ideologia e Grammatica geral,

servindo de correcfdo e amplia^ao a Logica de Genuense. — Nio vi a primeira
edifdo, Me creio ser de 1843, nem a segunda. Ha terceira, Porto, 1851. 8.“gr.

1209) NogOes elemenlares de Onlologia, Psycbologia racional e Theodicea, ou
a Metaphysica de Genuense reformada. Porto, Typ. Coiutnercial 1845. 8.* gr. de
170 pag. e mais seis innumeradas no 6m.

1210) Nogdes elementares de Logica, servindo de correegao e ampiiagao ao
Compendio de IjOgica de A. Genuense. Porto, Typ. do Antonio Jose da Silva Tei-
xeira 1858. 8.“ gr. de 44 pag.

1211) Nogdes elementares de Philosophia moral ou Ethologia, coordenadas
para uso da sua aula. Porto, na mesma Typ. 1859. 8.” gr. de 101 pag.

1212) Compendio de Philosophia racional, conlendo a Psychologta empirica,
a Ideologia, a Grammatica geral e a Lowa. Bra{;a, Typ. Uniao, a Galeria n.“ 12,
1860. 8." gr.— Acha-se ainda no prelo, e ja impresso ate pag. 176, devendo
publicar-se o resto com brevidade.

N’este seu ultimo trabalho tracta o auctor de coordenar as doutrinas res-

pectivaa na conformidade dos progressivos adiantamentos e estado das scien-

cias philosophicas, professando o eclectismo racional, sem ligar-se a systema
particular de algum philosopho, como obra destinada para substituir os com-
pendios que anteriorroente publicara (n.“* 1208 e 1209); os quaes traziam comsigo
o caracter de provisorios, oeterminado pela necessidade de acingir-se do mono
possivel aos do Genuense, ainda enUo mandados adoptar no ensino ofiBcial.

Posto que favoravelmente acolhidos desde o seu apparecimento, por juizes

nSo suspeitos (do que seria facil adduzir numerosos testemunhos dados pela
imprensa, v. g. na Bevista Universal Lisbonense, n.“ 38 de 8 de Junho de 1843,
n." 44 de 22 de Maio de 184.3 c n.° 7 de 7 de Agosto seguinte, c na Bevista

Academica de Coimbra n.“ 20, tambem d’esse ultimo anno, etc.), e de serem
posteriormente adoptados no pa;o para o ensino dos rcaes alumnos (vej. o Jor-
nal do Porto de 17 de Agosto de 1860) esses compendios provocaram em tempo
uma serodia e lamentavel polemica, que fora de desejar nSo existisse. (Vej. no
Diecionario o tomo iv, n.“ J,3269,e tomo iii.n.“G, 14.) Serviu em parte de campo
para csta contenda o jornal denominado instruegdo Publica, do anno de 18o6,
onde a pag. 208, 219, 223 , 237, 258, 265 (e ainda a pag. 79 do anno seguinte)

se encontrain os docunientos da aggressSo, e os da defeza. 0 auctor dos com-
pendios censurados procurou repulsar de uma vez os ataques dos adversarios,

imprimindo como ultimo desfor^o

:

1213) A hypocrisia desmasearada, ou historia da famosa emboscada, a que
se deu por tittdo «Algumas reflexdes sobre certos absurdos ontologicos, etc.»

e a respectiva refulagao, por M. Pinheiro d’.i. e A., professor de philosojdtia no
Lycio de Braga. Porto, Typ. de Antonio Josd da Silva Teixeira 1857. 8.» gr.

de vii-107 pag.— Coiitim s6 as partes primeira e segunda das tres promettidas
no prologo. (V. no Diecionario tomo v, os numeros M, 394, e 395.) A terceira

nSo chegou a publicar-se.

MANVEL PINTO DA COSTA REBELLO, Jesuits, cujo institute pro-
fessou em Coimbra a 27 de Agosto de 1741. Applicou-se aos estudos das hu-
manidades e da jurispnidencia canonica.— N. em Lamego a 9 de Janeiro de
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1739, e tendo deixado a roopeta em 1748 por motivos que ignore, vivia ainda

no anno de >789,— E.

13)4) Epitome, ou breve compendia da portentosa vida e illuttre martyrio
da tempre admirarel martyr de Cnrislo, Sancla Antonia de C^a. Coimbra, por
Francisco de Oliveira 1751. 8.°— Diz Barbosa ^sob cuja K transcrevo para aqui
0 titulo d’esta obra, pois d’elle nao encontrei ate hoje algum exemplar) que
sahira com o alTectado nome de Jose da Serra Cabral.

0 sr. Figaniere nilo sc fez d’ella cargo na sua Bibliogr. Hitt.

• MANUEL PINTO DA MOTTA, Doutor em Medicina pela Faculdade
do Rio de Janeiro, e natural da mesma cidade.— E.

1315) These, que foi apresentada d Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro, e perante elta sustenlada no dia 15 de Deiembro de 1853. Rio de Janeiro,

Typ. Litteraria 1853. 4.” de 11 pag.

P. MANUEL PIRE8 DE ALMEIDA, Presbytero secular, Mestre em
Arles, e Prior da egreja da Cliaridade cm Beja. Esteve por duas vezes em Roma,
na qualidadc de agenlc de negocios do arcebispo d'PIvora I). Josd de Mello.

—

N. em Evora a G d'Abril de 1597, e m. em Lisboa a 19 de Novembro de 1655.— E.

1316) Soneto e Ode ao nascimentn do infante U. Pedro, depots rei D. Pe-
dro 11. 0 Soneto 6 em francez, e a Ode em ca.stelhano. Andam e.stas pe(as em
um folbeto raro, que sahiu com o titulo; Vertos ao nascimento do sobredito

infante, impresso em Lisboa, por Paulo Craeslieeck 1648. 4.°

Deixou entre varias obras manu.scriptas, uns Commentarios at Lusiadat

de Camoet, com a vida do poeta no principio, em quatro tomos de folio, que
no seu testamento legou ao chautre d 'Evora Manuel Severim de Faria, e se diz

que os conservavacm seu poder Caspar Severim de Faria, sobrinho do mesmo
chantre. Ignoro porem que destino levaram posteriormente. N'estes Commen-
tarios censurava niguns logares do poeta, dando com isso occasiito a que JoSo
Soares de Brito re^ondesse a niguns dos seus reparos em uma Apologia que
imprimiu (vej. no Diccionario, tomo iv, o n.“ J, 1318). Tambem JoAo Franco
Barreto Ihe retorqiiiu ilcerca dos mesmos pontos, como se p6de ver na sua Or-
thographia, a pag. 308 e 309.

P. MANUEL PIRE8 VAZ, Presbytero secular. Prior da egreja do
Couto do Mostciro, no bispado de Coimbra, e Profe.s.sor de Philosophia e Tbeo-
logia no Seminario episco^l da mesma cidade.— Da certidao do seu baptismo,

que o reverendo P. Manuel da Cruz conseguiu examinar no cartorio da res-

metiva Camara Ecclesiastica, consta que fdra baptisado na parochial de Sancta
Combaddo a 33 de Septeinbro de 1763, e que era 6lho de outro Manuel Pires

Vaz, e de Antonia das Dores, sem comtudo se declarar a data do seu nasci-

mento.— Por novas diligencias d’aquelle meu prestavel correspondente se ve-

rificou que o referido Pires Vaz m. no Couto do Mostciro, em a noule de 3

para 4 de Haio de 1834.— E.

1317) Discurso sobre a liberdade de imprensa, dividido em dual parlet,

no qual te demonsira a necettidade e utilidade da Centura privia, e se retponde
at razSes e argumentot dos que a combatem . . . com um piano geral para uma
lei que a regule, etc. Coimbra, na Real Imp. da Univ. 1833. 4.° de 174 pac.

1318) Discurso philotofdtico e theologieo, juridico e politico, sobre a liber-

dade Humana physica e moral, e sobre o seu recto uto individual e social. Com um
appendix e duos addigOet. Coimbra, na mesma Imp. 1823. 4.* de xii-109 pag.

D. MANUEL DE PORTUGAL, terceiro filho do primeiro Conde de
Vimioso D. Francisco de Portugal, de quern fafo men(So no tomo in d’este

Diccionario. Foi Commendador de Vimioso, Embaixador em Castella, e Pro-
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vedor-m6r das Ter(as do reino, tornando-se recommendavel por seu amor i

independencia national, e aversSo ao dominio castelhano, seguindo as partes

de D. Antonio, prior do Crato, emquanto este houve esperan^a de reinar sobre

os portuguezes.— N. em Evora, e ni. em Lisboa, em annos mui adiintados,

creio que nonagenario, no de 1606, tcndo casado duas vezet, e deixando de
ambas illustre descendencia. Os melhores ingenhos do seu tempo o tivcraro por

amigo e Mecenas, como se pdde ver da Ode vii de Camdes, e da ecloga iv de

Sd de Miranda, nas quaes ambos estes poetas o louvam com grandes enco-

mios.—E.

1119) (C) Obrat de Don Manoel de Portugal. Lisboa, por Pedro Craee-

beeck 16(^. 8 ° de viii-4B9 folbas numeradas pela frente, e mais 8 (bibas no
fim sem numera;3o, nas quaes se comprehendem duas com a errata. Constam
estas obras de poesias de diversos metros, divididas em dezesepte livros, sendo

para sentir que a quasi totalidade d’ellas seja escripta em hespanhol, pois em
portugiiez ha unicamenie nove can;des, tres oitavas e urn soneto, que vem a

folbas 115 V., 150 v„ 151 v., 199 v„ 101, 201, 399 v„ 403 v„ 404, 405 v., e

455. As poesias chegam atd d folba 4^, e na immediata comeja : Tratado breve

do oro^ (em prosa) que conlinda ate fol. 489. D'ahi at6 o fim segue-se uma
Addi^ ao dito tractado, que occupa seis folbas sem numera(io.

Barbosa indicou erradamcnte a impressau d'este livro em 1606; e esse eiro

passou, como de costume, para o chamado Catalogo da Academia.
Mui poucas vezes se encontram de venda exemplares d’estas obras; e dos

que apparecem creio que algum chegou a ser vendido por 1:200 rdis.

(^mo poeta, D. Manuel ndo dcixa de ter seu merito, e perlence d escbola

italiana. Mosira-se puritano na dicfdo, nas poucas obras que d'elle se conser-

vam em portuguez. Duas observajdes ou reparos me occorrera a seu respeito,

os quaes devem caber n’este logar. Seja o primeiro a necessidade que ha, me
parece, de rectificar uin descuido do bispo de Viseu D. Francisco Alexandre
Lobo na sua preconisada Memoria deerca de Camdes. AIErma o erudito prelado

fObrae, tomoi, pag. 36) que «D. Manuel tie Portugal fdra o primeiro que in-

troduiira n’este reino os versos hendecasyllaboa. • — NJo posso conformar-me
com tal prioridade; julgo-a mais que disputavel. Que razdo ha para conferir a

D. Manuel este direito sobre os seus contemporaneos CamOes, Ferreira, Cdrte-

Real, e o que 6 mais, sobre Sa de Miranda, de certo muito mais velho que elle,

pois nasceu, segundo o dito ndo conteslado dos seus biographos, em 1495, ao

passo que D. Manuel sd poderia nascer, quando menos em 1516, se ndo alguns

annos mais tarde?

0 meu segundo reparo refere-se ao immerecido silencio que dcerca de

D. Manuel e das suas composites guardou Josd Maria da Costa e Silva no seu

Eneaio biographico-crilico. Acaso o considerava ellc como poeta inferior a ou-
tros, que talvez com titulos bem mais contestaveis alii inti^uziu? E para que
se veja que nSo proveiu de ignorancia esta inexplicavel omissdo, cunipre no-

tar que Msta e Silva possuia na sua pequena livraria ao tempo da composiffo
do Eneaio, o proprio exemplar das Obras de D. Manud de Portugal, que eu
tenho hoje em meu poder, havendo-o comprado por sua morte com outros cin-

coenta ou scssenta volumes, que tambem Ihe pertenceram, e que faltavam nas

minhas collec(5es.

MANUEL DAS POVOA8, Conego da Sd de Lisboa, e natural da mesma
cidade.— Como elle proprio nos declara ter concluido o seu poema abaixo
roencionado aos 50 annos d’edade, iulgo provavcl que nascesse por 1564, ou
talvez antes. A BM. de Barbosa nada diz a este respeito, e sd sim que fale-

edra em o 1.* de Dezembro de 1625.— E.

1120) Vita Aristi de Manoel das Pomas, Canonigo de la Santa Iglesia de

Lisboa. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1614. 4.° de ii-253 folbas numeradas s6

na frente.
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D’este livro pouco vulgar, e talvez menos conhecido, coiuprei ha anno*
um exemplar bem coiiservadu por 600 r^is.

E um poema escripto em tercetos hendecasyllabos caatelhanoa, dividido

em (rinta cantos. N’elle se descreve a vida do Verbo divino, desde a sua in-

carna(io no venire de Maria SS., M que Judas tentado do demonio se deter-

minou a entregal-o. 0 auctor, ao levantar mSo da penna, prometteu conlinuar
com 0 que dizia respeito ao coroplemento da redemp(3o dot homens; pordm
nenhuma memoria nos ficou de que cumprisse o promettido, posto que ainda
vivesse onze annos depois de dar a luz a parte impressa. Na opiniSo de Ma-
nuel de Faria e Sousa que, como sc sabe, achacava pouco de lisonjeiro, este

poema 6 • digno de irnita^ao. • Assim o diz em seus commentarios, na intro-

ducfSo is eclogas de CamOes.

MANUEL QUINTANO DE VASC0NCELL08, Fidalgo da Casa Real,

e senhor do morgado da Silveirinha, que em 18 de Janeiro de 163S renunciou
em seu sobrinho JoSo de Villa-lobos de Vasconcellos.— Nasceu em Extremos,
ao que parece nos ultimos annos do seculo xvi, e m. na mesma villa a 3 de
Junno de 1685.— E.

1221) (CJ A Padmcia constante: discursos poeticos em eslilo paitoril. Lis-

boa, por Pedro Craesbeeck 1622. 8.° de iv-301 folhas numeradas por uma s6

face.
,

E um romance ou novella, dividido em cinco livros, cuja continuafSo o
auctor promettia em scgunda parte, ignorando-se comtudo se a chegou a escre-

ver, e que de certo nao imprimiu. Consta de prosa e verso, d similhan(a da
Diana de Monte-maior, Lusitania transformada, Primavera e Pastor pereprino

de Rodrigues Lobo, Campos Elysios de JoSo Nunes Freire, etc. etc. Foi Ma-
nuel Quiritano alumno distincto da eschola hespanhola, que no seu tempo pre-

dominava geralmente em Portugal; entretanto as suas poesias impressas, isca-

das em verdadc de gongorismo, c modeladas pelo gosto da epochs, sfio ainda

assim tidas pelos criticos enire as melhores que nos ficaram d’aquelle seculo,

e fazem sentir a perda das que se extraviaram manuscriptas. A proposito d'este

auctor diz J. M. da Costa e Silva no Ensaio biogr. crit., lomo viii, pag. 6 : • Se-

ria impossivel encontrar um poeta mais completamente esquecido do que Ma-
nuel Quintano de Vasconcellos, e que menos mere^a este esquecimento. . . Tern
versificapao fluida e harmoniosa, cxpressSo quasi sempre graciosa e bem colo-

rida, rimas bem collocadas e faceis, etc. etc.

»

A raridade dos exemplares do livro concorre poderosamenie sem duvida
para esse immerecido esquecimento em que jaz o auctor. Eu conbepo em Lis-

boa apenas dous exemplares da Paeieneia constante; um que possuo, comprado
ha annos a J. F. Monteiro de Campos por 960 r^is, e outro cm poder do meu
amigo o sr. A. J. Moreira; que o facilitou a Costa e Silva para o exame que
n’elle fez, quando escrevia o Ensaio.

MANUEL RANGEL, cuja palria e mais circumstancias pessoaes se igno-

ram, sabendo-se ^nas que naufragJra indo a bordo da nau Conceipio, em 22
de Agosto de 1555, e que aportando a Cochim em Janeiro de 1557, ahi escre-

vdra como testemunha ocular a Relacao do naufragio da dita nau, que pela pri-

meira vez sc imprimiu no tomo i da Historia Iragico-maritima, de pag. 169

a 217.

FR.MANUEL REBELLO, Dominicano. Professou no convento de Aveiro

a 20 de Haio de 1595. Foi na sua Ordem Mestre de Theologia, e Prior do con-
vento de S. Domingos de Lisboa.— N. cm Coimbra, e m. a 9 de Fevereiro de

1663, devendo contar a esse tempo, quando menos 84 annos d’edade.— E.

1222) SermSo no auto da fe, celebrado em Lisboa emSde Septembro de 1638.

Lisboa, por Paulo Craesbeeck 1638. 4.° de 20 folhas numerauas na frente.
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FR. HAIWEL REBELLO DA SILVA, cbamado no seculo Manuel
da Comieira Rebello, FrancUcano da congrcgapao da Terreira Ordem (tendo

TCrtencido pritneiro a dos Capuchos da provincia da Piedade), Professor regio

W lingua arabe no extincto convento de N. S. dc Jesus de Lisboa; lingua que
eslud^a theoricamente coin o professor Fr. Jolo de Sousa, e em cuja pratica

tnuito se aperfeigoira, durante a longa residencia de dezeseis annos no imperio

de Marrocos e estados berberescos. Ahi deseinpenhou com acerto e satisfaglo

alguoiaa commissbes de que foi enearregado por ordem do Governo. Depois da
suppresaSo das communidades religiosas em 1834, passou ao estado de Pres-

bytero secular, continuaodo no exercicio do m^isterio, ja em sua propria

casa, ja no Lyc^o Nacional de Lisboa. Em 1840 foi eleito Socio correspondente

da Acad. Real das Sciencias de Lisboa, e em 1842 agraciado pelo governo com
0 grau de Commendador da Ordem de Christo, etc.— N. na freguezia da Co-
mieira, concelho de Sancta Martha, do arcebispado de Braga, a 22 de Maio
de 1767, e m, em Lisboa a 13 dc Margo de 1849, depois de prolongada enfer-

midade. Teve nor irmSo mais moco Luis Antonio Rebello da Silva, pae do sr.

Luis Augusto Rebello da Silva, dos quaes se fez n'este Diccionario a devida

niengSo nos artigos competentes.— A seu respeito sabiu um artigo commemo-
ratorio na Bevitta Unitertal Litbonente, tomo i, pag. 168, e uma nolicia bio-

grapbica pelo sr. A. C. Pereira, inserta no tomo i das Adas das sessSts ila Aead.

(18W-18A)), da pag. 323 a 331.—Vej. tambem no roesmo vol., e pelo mesmo
academico o Baumo hislorieo sabre o eslabeUcimento da cadeira da lingua arabe

em Portugal, pag, 348 a 338.

Nio roe consta que Fr. Manuel Rebello publicasse, ao menos com o seu

none, senSo um artigo itcerca da cholera-morbus, em uma das Gazelas de Lis-

boa do 1.* seroestre de 1833, se a roemoria nao me falha. Manuscriptus, parece

que deixara varies trabalhos, dos quaes comtudo sd posso indicarosseguintes:

1223) Compendia grammatical da lingua arabe, em que corrige e addi-

eiona a Grammatica da mesma lingua do P. Fr. Joao de ^la.— Consta que
oflerecdra esta obra i Academia em 1838, ou pouco depois; pordm nada sei

dos rootivos que demorararo ate hoje a sua impressao.

1224) CoUecfdo de vocafmios adoptados em portuguez, que descendem das

linguM arabe e persa; com tuas etynuiogias e significa(ves primitivas em fdrma
de diccionario: para servir de appendice ao tractado «Vestigios da lingua ara-

bica em Portugal • contendo alguns reparos a differentes artigos dos mesmos
Vestigios.—No anno de 1839 esteve este trabalho prestes a sahir a luz, nor
diligencia do sr. Manuel Nunes Barbosa, entao discipulo do P. Rebello. Che-
gararo-se a publicar uns prospectos (que conserve) sollicitando assignaturas.

A parlida para Tanger do dito sr. Barbosa, que se realisou pouco depois, impe-
diu, creio eu, a execuglo do projecto, 6cando sem effeito a prometiida im-
presslo. (Vej. FV. Jodo de Sousa, e FV. Jose de Sancto Antonio Maura.)

MANUEL DOS REIS TAVARES, Medico, natural de Santarem, e fal-

leeido em 1686, etc.

Vem 0 nome d’este auctor citado por Antonio de Moraes Silva no catalogo

dos livros que declara ter visto para a composiglo do seu Diccionario. A obra
de Tavares abi mencionada intitula-se: Controversias medicos. Mas se esta d,

eomo creio, alguroa das que Barbosa descreve no artigo respective da Bibl. Lus.,

e que foraro escriptas na lingua latina, entendo que fraco recurso podia haver

0 nosso lexicographo para auctorisar com ella o uso de vocabulos portuguezes!

N(o e este o unico descuido d'essa especie ero que incorreu Moraes no referido

catalogo: muitas vezes tenho alludido a outros similbantes, cuja existencia roe

leva a acreditar, que o erudite Diceionarista cuidou mais de apresenbr-nos um
catalogo apparatoso, e abundante de nomes, que em cibr com verdade escru-

pulosa os bvros de que effectivamente se approveiUra no trabalho da sua
compoaigio.
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MANUEL RIBEIRO GONCALVE8 DE AZEVEDO, de cujas cir-

cumstancias pessoaea apenas pude apurar, por induc(des colhidas na leitara

dos seus versos, cjue seria natural de Coimbra, e que estivera preso na cadeia

do Limoeiro por ordem do Intendente geral da Policia, por motivo ignorado;

e o'ella conservado de legredo desde 16 de Janeiro de 1^3 atd Abril do meamo
anno; sendo novamente preso em 1803.— E.

1228) Versoi om ao name de Aiiarda contagra Lemano do Mondego. Lisboa,

na Imp. Regia 1807. 8.' de 66 pag.— As poesias conteudas n'este opusculo

aSo, quanto eu posao juigar, de oiui ponco merecimento.

P. MANUEL RIBEIRO DA ROCHA, Formado em Canones pela Uni-

versidade de Coimbra, Advogado de causas forrnsea na cidade da Bahia (enUo
capital da America portugueza), e natural de Lisboa, etc.— Ignore a data do sen

nascimento, bem como a do obito. — E., alem das duas obras que Barbosa des-

ereve na BM., a seguinte que nSo apparece ahi mencionada:

1226) Elhiope rcsgatado, empeuhado, eustentado, corriaido, insiruido e

libertado. Ditcurso theoiogico-juriduo, em que te propOe o moao de eommerciar,

haver e potsuir validamente, quanto a um e outro foro, os prelos eaptivos afri-

canot, e as principaes obrigacoes que correm a quern d’eUes se servir. Lisboa,

1738. 4."

Ainda nSo vi algum exemplar d'este livro, que d raro, e como tal vein

descripto no Catalogo da Bibl. Fluminense, sob n.° 641.— Lord Stuart possuia

tambem um exemplar na sua ainplissima e preciosa livraria, como cousta do
respective Catalogo, n.° 3118. 1^ de suppor que toda, ou a maior parte da edi-

g&o fosse transportada para o Brasil, a cujos habitantes interessava mais de
perto a materia d’este tractado.

FR. MANUEL DA ROCHA, Monge da congregaflo Cisterciense em
Portugal, cujo instituto professou no mosteiro de Alcobafa em 1694. Foi Dou-
tor em Theologia, Chroiiista-mdr do reino, 0. Abbade geral da mesma con-

gregacSo, e Academico da Acad. Real de Historia, etc.— N. na cidade de Cas-

Kllo-branco a 19 de Novembro de 1676, e m. em Coimbra a 16 de egual mez
de 1744. - E.

1227) Portugal renaseido: tractado historico-critico-chronologieo, em que

d hit da verdade se ddo manifestos os successos de Portugal do seculo deeimo

depots do nascimento de Christo, tirados da confusao, e deseobertos por eseri-

pturas authenticas e intelligencia genuina dos auetores de melkor nola. Lisboa,

por Josd Antonio da Silva 1730. Fol. de x-436 pag. — Altim dos exemplares
tirados em separado, e com fronti^icio proprio, esta obra anda tambem in-

cluida no tomo x da CoUeegao dos Doeum. e Mem. da Acad, de Historia.

Ahi se contdm a historia antiga de Portugal depois da invasSo dos arabes,

e conjunctamente a dos reis de LeSo, de cujo reino Portugal fazia parte antes

da sua desmembra(4o no seculo xi, isto i, at6 ser dado em dote ao conde D. Hen-
rique. Segundo a opiniSo de Agostinho de Mendon(a Falc^o (Bevista Acade-
miea de &imbra, pag. 207) « 6 trabalho dednzido em geral de boas fontes,

tendo o auctor de consultar inuitos documentos e escripturas do tempo, pelo

que merece distincto logar entre os historiadoresportuguezes*. Comtudo, JoSo
Pedro Ribeiro nas ObservagHes Diplom., pag. 88, ^-Ihe menos favoravel; pois

o accusa de ter commetlido muitos erros, no que diz respeito a citagdes de
datas, por nSo entender os documentos de que se servira, manifestando com
isso a sua impericia, • se nSo 6 (accrescenta Fr. Joaquim de Sancto Agostinho

nas Mem. de Litt. da Acad., tomo v, pa^. 346) que para sustentar cerlas opi-

nides domesticas, transtornou de probosito a sua cbronologial >

1228) SermSo da canonisagSo dot gloriosos sanetos S. Luis Gonxaga, e

S. Stanislau Kostka, da companhia de Jesus, prigado no cMlegio de CoiMra.
Coimbra, no Real Collegio das Artes 1727. 4.*
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1229) Sermao da puristima Conceifoo da Virgem Maria $enhora notsa, frt-

Ujando-a a Academia Heal na eapel/a do pa(0 do Duque de Bragan^a. Lisboa,

por Jos4 Antonio da Silva 1734. 4.°
.

1230) Sermao em acfdo de gragas,^ cBebrou a Universidade de Coimbra
pelo luuetmenlo da senhora infanta D. Maria Anna Francisca Josepha Antonia

Gertrudes Rita Joanna. Sem indica^ao de logar, data e nome du impres.sor:

mas diz Barbosa que fdra impresso em Listoa por Jose Antonio aa Silva,

1737. 4."

Na CoUecgdo dos Docum. e Mem. da Academia andain tanibem algumas
contas d'estudos, e oulros escriptos seus.

XANUEL DA ROCHA FREIRE, Licenceado em Dlreito civil, natural

da villa de Barcellos. As demais indica(dcs quo Ihe digam respeito nio chega-

ram ao conhecimento de Barbosa.— E.

1231) (C) Regra militar, offerecida ao serenissimo principe D. Theodosio,

com uma relagao do que fez a villa de Barcellos, depots que fni acclamado rei

Sua Magestade, ate o 1.* de Janeiro de 1642. Lisboa, por Domingos Lopes
Rosa 1642. 8.*

MANCEl, DA ROCHA SERRAO, Presb^'lero egresso da Ordem dos
Eremitas de Sancto Agostinho, e aclualmente Conego prebendado da S^ da
Guards; Cavalleiro das Ordens de Christo e N. S. da Concei;3o; Advogado nos
auditorios da cdrte e districto da RelagSo de Lisboa, etc.— N. na villa de Ar-
raiolos, no Alemtejo, a 13 de Fevereiro de 1798.— E.

1232) Sermao pregado no dia dos annos de S. M. o sr. D. Pedro V, na se

da Guarda, depois da missa solemne que o cabido fez celebrar a expensas pro-

prias, etc. Lisboa, Tjp. de Josd Baptists Morando 1850. 8.“ gr. de 23 pag.

—

Segunda edifSo, Porto, 1858. 8.“ gr.

1233) ^mdo pregado na ermida de N. S. das MercH, em acgdo de gragas

pelo reslabelecimenlo da saude do ex."" sr. Duque de Saldanha, em ll de Feve-

reiro de 1862.—EsU no prelo ao escrever do presente artigo.

Tem prompts para imprimir (o que jd estaria realisado se obslaculos in-

dependentes da sua vontade o nSo (iemonasseni), alem de um tractado do obje-

ctos mililares, uma versSo completa das Odes de Horacio, feila em verso ryth-

mado, obra da sua mocidade, etc.

MANCEL RODRIGUES (1.*), natural do logar de Teixoso. Ignore as

particularidades da sua vida e pessoa.— E.

1234) Relagdo do que succedeu na provincia da Beira, depois que chegou

D. Alvaro de Abranches por capitao general d’ella, e do exercilo que assiste

n'aquellas fronleiras. Lisb^, por Antonio Alvares 1041. 4.° de 11 pag.—V. a

proposito u’este e similhantes opuscules o tomo ii do Diccionario pag. 90, sob

o litulo : CoUecgao de papeit varios, etc.

P. MANUEL RODRIGUES (2.*), Capelllo organists da Capella real,

Mestre de musica, e destro em tocar instrumentos.— Foi natural d'Elvas;

ignoro pordm as circumstancias do seu nascimento e morte.— E.

1235) Flores da musica para o instrvmenlo de tecla e harpa. Lisboa, por
Pedro Craesbeeck 1620. Fob

Um meu amigo, que viu um exemplar d'esta obra, me aOirma que ella A

toda composts de cantochJo: comtudo, creio que deveri center mais alguma
cousa, visto ser impressa em typiographia. Como nSo sei onde encontral-a, mat
posso decidir-me na duvida.

D. Francisco de S. Luis, na sua Lista de aiguns artislas porluguezes, pag.

48. e o sr. Conde Baczynski copiando-o no seu Dkliontt. Artisligue, psa. 79 e

224, accrescentam ambos a este P. Manuel Rodrigues o appellido de Coelho,
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que Barbosa Ihe nfio da. Parece-me provavel que haja n’isto algoma eqnivo-

ca^o.

MANUEL KODRIGUE8 COELIIO, Pharmaceutico em Lisboa, e natu-

ral de Setubal. Consta que fora baplisado a 2 de Fevereiro de 1687. A data do
seu obito ficou ijrnorada.— E.

1236) (Cj Pharmacopea Tubalensr chimico-galenica. 1.* Parte. Emquetefaz
nao so uma re/leTdo physica sobre os principios mixios, expotuio depots a defintfSo

de ambas as pharmacopeas, e as opera(6es em que se dioidem, com os objectot

d'ella inteiramenie explicados ; mas tambem se mosira urn Diccionario com mui-
tas vozes e termos de ambas as pharmacopeas, e a explicapuo dos mais versados

synonimns, com que era diversos idiotismos se pedem os stmplices medicinaet: e

finalisa com a indagafdo dos tree reinos animal, regeial e mmeral: com oiwmas
objecfdes propostas e decididas acerca dos medicamenlos d'este too dilatado tni-

perio. Lisboa, por Antonio de Sousa da Silva 1735. Pol.— Sahiu reimpressa;

Roma, na OIKc. de Balio Geredini 1760. Fob de xii-347 pag.

Parte ii. Que conlem um tratado das mais usuaes e seleelas ampoiifSet,
tanto das antigas como das modemas, e ainda algumas que por occuUas se nio
migaritavam : com os calcidos dos medicamentos piirgantes, narcotieos e mer-
curiaes, e tambem com as annotafoes precisas e necessarias vara a sua mail per-

feita manipuJagSo. Lisboa, por Antonio do Sousa da Silva 1735. Fob— Reim-
pressa com a primeira parte, Roma, na OlTic. de Balio Geredini 1760. Fob
Continua a numera(ao d'este volume sobre a da parte 1.*, e chega atd 916.

Parle in. Dividida em tres classes: em a primeira se admira um Dicciona-

rio para a intelligencia dos mail reriadot tynonimoi da praxe mediea. Em a
tegunda se regista uma cotlecgSo dos mais rspectosos arcanoi, que o dautor Ai-
beira descreveu em o grande numero dos seus volumes, e oulroi de diverioi pra-
ticos. Em a lerceira se encontram innumeraveis especificoi para o euratiro Se-

gura de dioersos affectos, e um discurso phyiico sobre o tuo da quina. Augmen-
lada com um appendix seleclo, em que se propOem as mail lelectai formulai de

que usam os londinenses medicos, para o curalivo da nofdo portugueza: colleelo

e illustrado por Mauricio da Costa, cirurgiao, anatomico, ^armaceulieo , aca-

demico experimental, etc. Lisboa, por Josd da Silva da Natividade 1751. Fob
de viii-559-104 pag. — A data da edi(io d'este volume, que 6 a que deixo in-

dicada, e combina com a dada por Barbosa, foi erradamente transcripta no
pseudo-Cata/o^ da Acad., onde se imprimiu 1755 em logar da data verdadeira.

A Pharmacopea Tubalense 6 hoje rara de achar no mercado, sem embargo
das suas duas edi(0es. Foi obra n’outro tempo estimada, e ouvi que se vende-
ram exemplares completes e bem acondicionados atd o pre(o de 4:800 r^is;

por^m hoje valem, segundo creio, quantias mais inferiores.

MANUEL RODRIGUES DA COSTA, cujas circumstancias individnaes

nSo vicram ao meu conhecimento, mas que viveu, ao que se vd, no principio

do corrente seculo.— E.

1237) Traclado da cuUura dot pecegueirot. Nova edi^ reviUa, corrigida,

e ttugmentada: traduzido da lingua franceza. Lisboa, 1801. 8.* com treze es-

tampas.

P. MANUEL RODRIGUES DE FARIA, Presbytero secular, de quern
nSo obtive mais particular informa^lo.Vivia nSo ha muitos annos.— E.

1238) Hitloria da vida do gtorioso martyr S. Manuel, embaixador vela

Persia na cdrie do imperador Juiiano Apotlala. Lisboa, na Typ. de G. M. Mar-
tins 1846. 8.° de xii-224 pag.

Cabe notar n’este logar, que ha do mcsmo assumpto um folheto, de anctor
anonymo, e que 6 ji hoje raro, como o slo quasi todos os papeis varios im-
pressos atd meiados do seculo passado, e que nSo mais se reimprimiram. TenhM)
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d'elle um exemplar, em cujo frontispicio se Id por baixo de uma soffrivel gr»-

vura aberta em madeira, que representa o marlyrio do aancio;

Vida e glorioto marlyrio de S. Manuel, e $eus dma irmdos Sabel e Ismael:

desda a luz por um devoto da irmandade do mesmo sancto. Lisboa, na OHic. de

Ignacio Nogueira Xiato 1765. 4.° de 16 pag.

Por egiial razSo de conforinidadc mcnrionarei ainda o seguinte;

1239) Sermdo de S. Manuel martyr, na sun primeira festa, que se fez no

real convento do Carmo de Lisboa a 19 de Junho de 1763. Recilou-o o M. R P.

M. Fr. Francisco .Yaci'er. Dado a luz e offerecido ao ser."" sr. infante D. Ma-
raul, por Manuel Maximiano, procurador da confraria do dito sancto. Lisboa,

na Offic. de Miguel Manescal da Costa 1763. 4.° de iv-32 pag. (as ultimas in-

nutneradas).— Este Fr. Francisco Xavier, nJo mencinnado por Barbosa, 6 dif-

ferente de dous escriptores do mesmo nome, de quern liz irieii((io no tomo ii.

• M.4NUEL RODRIGUES LEITE E OITICICA, Doutor em Medicina

pela Faculdade do Hio de Janeiro, natural da villa de S. Joao da Anadia, na
provincia das Alagoas.— E.

1240) Disserla(do inaugural sobre o regimen alimentar do komem no es-

tado de saude. These apresentada d Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,

e sustenlada em 12 de Dezembro de 1844. Rio de Janeiro, Typ. de Francisco

de Paula Brito 1844. 4.* gr. de iv-36 pag.

Possuo um exemplar d'esta, bem como outros de varias disserta^des do
mesmo genero, que fazem uma valiosa collec^do, reunidas e enquadernadas
em um volume, que obtive do Rio de Janeiro, por dadiva e favor do sr. Ber-

nardo Xavier Pinto de Sousa, ja por vexes mencionado n’este Diccionario.

P. HANUEL RODRIGUES LEITAO, Doutor em ambos os Direitos pela

Universidade de Coimbra, e abi Lente do Canonico, Desembargador da Rela-

qio do Porto e da Casa da Supplica^ao de Lisboa, Vereador do Senado da Ca-
mara d'esta ultima cidade, sua patria, etc.—Desenganado da instabilidade doe

bens mundanos, trocou lodos os sens cargos e. empregos pela roupeta de S. Fi-

lippe Nery, que vestin na casa da Congrega(^o do Oratorio de Lisboa jd em
eoade provecta, a 25 de Seplembro de 1675, e ahi recebeu algum tempo depots

a ordem de Presbytero. perseverando ate o lim da vida no instiluto que de

Uo bom grado abra^ara corn sincera voca(4o. Nem podcram demovel-o as in-

stancias d'el-rei D. Pedro II, que por vexes tentou tiral-o do scu cubiculo, e

do estado sacerdotal para o episcopal, ofTerecendo-Ihe os arcebispados de Goa,

e da ^hia, e o bispano do Porto. Com fama e crediio de virtude terminou seus

dias, faleccndo a 10 de Julho de 1691 na casa do Oratorio do Porto, que elle

proprio fundara, devondo contar entlo para mals de 70 annos de edade, se nSo
me engana o meu calcnln, pois que os seus biographos nio $oul)eram dizer-nos

a data em que nascdra. No tomo v da Sora Floresta do seu collega na congre-

gafio, P. Manuel Bernardes, a pag. 297, vom o seu Elogio, acompanbado de
curiosas noticias que Ihe dizem respeito. Vej. tambern os Estudos biographicos

de Barbosa Canaes, a pag. 226. Na Bibl. Nacional de Lisboa existe um quadro,

que rqpresenta a sua cabefa.— E.

1241) (C) Traclado analytico e apologelico sobre os provimentos dos bis-

pados da corda de Portugal; calumnias de Caslella convencidas
; resposla a seu

auctor D. Francisco Ramos del Manzano . Jitstifca-se o procedimento do senhor

rei D. Jodo IV, e do senhor rei D. Affonso \T seu filho com a Se Aposlolica.

Offerecido ao tummo ponli/ice Clemente IX. Lisboa, na Oflic. Deslandesiana 1715.

Fol. de xx-llSl pag., com uma estanipa no frontispicio, gravada a buril.

—

Barbosa cila alim d'esta outra edi(Sn da mesma obra (feita em 1750 na Beal
Offic. Silviana) que o sr. Figaniere declara ndo ter visto, e da qual posso, por
minha parte, fazer egual declara;(io, sem comtudo achar-me auctorisado para
negar aoertamente a sua existencia.
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0 Traclado andytiro composlo de maodado superior por Manuel Rodri-
gues LeitSo. quando ainda secular, no anno de 1659, durante a menoridade dc
D. Affonso VI, tinha por fun a refutaj^o do outro, escriptu e publicado n’esse

anno em Madrid pelo hespanhol D. Francisco Ramos del Manzano, com o ti-

tulo: Tralado sobre la provision de los obispados de Portugal, etc. RazOes po-
liticas levaram sem duvida a cdrte de Portugal a tnandal-o imprimir posthumo,
passados mais de vinie annos depois da morte do seu auctor, e quando jazdra

por mais de cinroenla e cinco sepultado nos archivos da secretaria d'eslado.

Nao encontrando i primeira vista o inotivo plausivel que induzisse a tal deter-

uiina^ao, prociirei investigal-o por meio de conjecturas, e eis o que me parece

Terosiroil. Combinada a data da imprcss^o (1715) com a epocha das desaven-

fas suscitadas cnire el-rei 1). Jn3o V e o papa Clemente XI, as quaes serviu de
fundarnento, on quando menos de prelexto, a recusa do pontince em nomear
cardeal o nuncio em Lisboa, Birhi, por quern el-rei rnanifestava o mais deci-

dido einpenho; afligura-se-me ver na publica^io do Tractado analytico em taes

circuiiistanclas urna amea;a do formal rompimento c separa^Ao da egreja ro-

mana, cujo proposito alguns bistoriadores attribuem a U. JoSo V, e que iria

talvez mais longc, sc o papa nao cedesse em parte, annuindo i erecfio da pa-
triarchal, com as prcrogativas que o rei egualmente exigia, com quanto sc tnos-

trasse inflexivel no tocante i promocao do nuncio. (\'ej. a este respeito a Hist,

de Portugal traduzida por Moraes Silva, tumo iii, pag. 3i7 a 335 da edi^ao de
1802.)

('.omo obra de doutrina, o Tractado analytico mereceu sempre grande cre-

dito em Portugal, e tern sido constantemente citado como texto nas materias de

?ue tracts. Em pontos de litiguagem grangeou egual estima^ao. 0 P. Francisco

osd Freire nas ne/lexdes sobre Lingua port., parte 1.*, pag. 12, faz ao auctor e

ao livro os mais rasgados elogins. >Os Juristas (diz elle) tdem a justa vaidade de

dareni em Manuel Rodrigues Leitilo mais um classico, que hombrda com os da
primeira aiictoridade. 0 seu Tractado analytico nSn i menos thesouro da pureza

e abundancia do nosso idioms, que da jurisprudencia; mas especialmente a

longs dedicaloria e uiiia d’aquellas obras, em que a critica mais severa passa

para sincera e admirada panegyrista.s

Creio que o preyo regular dos exemplarcs do Traclado ha sido nos ultimos

tempos de i:440 rfiis. Urn que ha dez annos comprci, defeituoso em razSo de

ter manchadas de agua as paginas linaes, custou-mc 1 : 100 rris.

MANtEL RODRIGUES MAIA, Professor regio de Grammatics Latina

em Lisboa, onde dirigiu tambem por muito tempo um collegio particular de

educa^Ao, estabelecido em sua casa, na rua dos Calafates, frcguezia de N. S. da
Encarnaf^io. Ignore a sua naturalidade, c a data do nascimento; e quanto ao

obito, occorreu sem duvida entre os annos de 1803 e 1805, nSo apparecendo

ji mencionado o seu nome no Almanach de Lisboa d’este ultimo anno.— Foi

amigo intimo do P. Thomas Josd dc Aquino, de quern tractarei em logar pro-

prio, vivendo ambos na mesma casa, e morrendo um e outro com dilTerenja de
poucos mezes. ao que posso julgar. Teve por filho Jose Rodrigues Pimentel e

Maia, inofo d’iugenho precoce, e que promettia dc si muito, se os azares da
sorte Ihe n9o fizesseui trocar a carreira das letras pela das armas, em que foi

t4o infeliz, como se \6 do arligo competente, no tomo v do Diccionario, a pag.

116— E.

1242) Arte da Grammatica Latina, por um methodo novo, claro e faeU,

para uso dos que quiserem aprendel-a breve e solidamente. Terceira edicdo. Lis-

boa, na OHic. de Simio Thaddeo Ferreira 1805. 8.“ de 2.56 pag.— NSo pude
ver as anterinres. Ha porem uma nova reimpressio, feita egualmente em Lis-

boa, 1824. 8."

1243) Diccionario das ellypses, que mais frequentemente se enconlram nos

auctores dauicos; interpretadas conforme o sentimento de Sanches, Perisonio,
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Komw, Scunmio, e oulros que trabalhnram em (Usterrar aimtos grammnlicaes.

LisbM, na OUlc. de Antonio Gomes 1790. 8.° de viij-U22 pag., e mais duas in-

numeradas cpm o catalogo dos auctores cilados.

1244) A inauffurafao da estatua equeslre do nosso augutlo mmarcha o ir.

D. Jo$eph 1: Edoga patloril. Lisboa, na OlLic. de I-'rancisco Sabino dos Ganctos

1775. 4.° de 14 pag.— Traz no fiin designado o nome do auctor.

1245) Nova far(a intilulada: 0 doutor Sovim. Lisboa, na Ollic. de Simio
Thaddeo Ferreira, sem indica(So do anno. 4.° de 16 pag.— Foi numerosissi-

mas vezes, em diversos tempos, reprcsenlada nos theatros nacionaes; e tida entre

n6s como um dos typos caracteristicos do seu genero.

1246) Ot tres rivaes enganados: farfa. Lisboa, na Oflic. de A. L. de Oli-

veira 1835. 4.* de 16 pag.— Nio sei se esta edi^^o posthuma serd a primeira;

pordm falta-me o conhecimento de outra mais antiga.

Consta que escrevdra afdra estas, varias outras pe^as dramaticaa, das quaes

umas andardo, talvez, impressas anonymas, e outras licaram atd hoje ineditas.

Citarei por exempio, A Madrinha russiana, comedia; 0 Periquito ao ar, far;a,

etc., das quaes vi ha annos copias cm podcr de um curioio d'esta especie de

escriptos.

Tambem deixou, e sc conserva ainda inedito, e creio que desconhecido,

nem provavelmente j.! agora se imprimira:

1247) Josephimda
:
poema joco-terio em Ires cantos de oilavas rythmadas.

—Contdm o pnmeiro 56 oitavas, o scgurido 57, e o terceiro 60. fi uma satyra

litteraria dirigida contra o poema das Noites Josephinas de Luis Haphael Soyd
(Diceionario, tomo v, n.° L, 715), cuja publicapdo serve do assumpio, reveslida

comicamente de episodios mais ou rnenos chistosos. D'elle possuo uma copia.

Aldm do que flea apontado, Manuel Rodrigues Maia publicou em sua vida

grande numero de papeis avulsos de critica moral aos costumes do seu tempo,

em estylo jovial, uns em prosa, e outros em verso rubricados todos com o pseu-

donymo Matuzio Matozo de Matos da Mata, que adoptara para esta especie de

pubiica(Oes. Eis-aqui a nota das que tenbo visto, ou de que conserve exem-
plares

;

1248) Akordo das amas de kite, ou marmota em que se viem mats claras

que a hiz do dia as metluiphisicas de que usom estas sanguxxugas, etc. Lisboa,

na Oflic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1786. 4.°

1249) Entretenimento que em uma cisita liveram duas amigos, Brazia Fa-
gundes e Brites Martha, acerca das amas de kite. Ibi, na mesma Oflic. 1786. 4."

1250) Entretenimento ordinario das cosinheiras, deciarado na contvrsa que

dsias tiveram uma noute d'estas na janetla de um sagudo. Lisboa, na Oflic. da
Acad. R. das Sciencias 1786. 4." de 15 pag.— Segunda parte, ibi, 1786. 4." do

15 pag.

1251) Relofoo do castigo e contratempos que Uem supportado as duas cosi-

nheiras Delambida e Taramella, depois que tiveram o atrectmento de murmurar
de suas amas. Ibi, 1786. 4.°

1252) Banhos de mar na Junqueira, e silio de Santa ApoUonia, tistos de

terra veto oculo critico de ver at cousas como too. Lisboa, na Oflic. de SimSo
Thaddeo Ferreira 1786. 4."

1253) Raio poetico sobre as desordens e abuses, que os libertinos e gulosos

tern introduzido no dia de S. Martinho. Ibi, na mesma Oflic. 1786. 4.° de 16

1254) Returreifdo das cosinheiras no sagudo. Ibi, na mesma OlEc. 1787. 4.*

1255) Palestra que teve D. Farofia da Adora^ com a sua vitinha D. Es-
ganifada das Enxaquecas no dia depois de ter vindo da romaria de S. Macario.

Ibi, na mesma Offic. 1787. 4.'

1256) RelofSo joco-tragico-poetica dos cambapes que a de^aga pregou ao

gakgo Gil Bras nos dares e tomares amorudos, que teve com Brazia Fagundet
da RamAa. Ibi, na Oflic. de Antonio Gomes 1788. 4.° de 15 pag.—Em oitavas

rythmadas.
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MANUEL RODRIGUES DA SILVA ARREU, natural de Ponte de

Lima, e naacido a 14 de Agosto de 1793. Frequeiitou o curso de Leis na Uni-

veraidade de Coimbra, e n'esaa faculdade tomou o gran de Bacharel em 1825.

Para esquivar-se i persegui^ao politica levanlada em 1828 contra todos os se-

guidores das iddas uberaea, foi obrigado a sahir da patria, pcrmanecendo em
tnglaterra e Fran^, na qualidade de emigrado ate 1832. Meoos feliz a volta,

qne outros sens companheiros d’exilio, continuou a experimentar por muitos

annos os caprichos da fortuna, exercendo successivamente varios cargos subal-

temos, inferiores sem duvida ao seu merito e probidade, e sendo a final no-
meado Bibliothecario da Bibliotheca Bracharense, cujas funcfOes ainda agora

deseinpenha.—E.

1257) Elieter, ou a tentura fratemai. poema de FUtrian era aualro can-

tos e era prosa, traduzido do francn era rersos portug^es, por M. B. S. A.

Braga, Typ. na nia dos Pellames 18:19. 8.° gr. de 52-106 pag., e mais duas no
fim innumeradas, que contem Duas paiavras do traductor. A alguns exempla-
res se ajuntou (posteriormente a sua impressSo) urn outavo de papel, em que
se acham citados varios juizos criticos de pennas mui auctorisadas, que appa-

receram sobre a obra, e todos assds lisonjeiros para o traductor; taes sao: do
sr. A. F. de Castilho, no Director n.° 468 de 10 de Agosto de 1839; do fale-

cido V. de Almeida Garrett no Correio de Lisboa de 10 de Septembro s^inte;
e do sr. A. Herculano no Panorama n.° 148 de 29 de Fevereiro de 1840. 0 ul-

timo qualificou a versSo de • aprimorado trabalho, que pelo torneado das phra-

ses e pela correc^io e pureza da linguagem, bem poderia passu por nascido

em terra de Portugal, se a obra ndo fosse tao conhecida na antiga litteratura

franceza*.

(Observarei a proposito que aiem d’esta traduc^o em verso, ha do mesmo
poema em portuguez outra em prosa, e anonyma, a qual se imprimiu com o

titulo seguinte : Eliezer e Nephtaly, poema. Rio de Janeiro, Typ. de Miranda e

Cameiro 1833. 4.* de 48 pag.)

1258) Varios traducgCes porticos, a saber: 0 Eremita, ballada de Gold-

smith; LamentofSes de Jeremias, 1.* threno; Combate dos Anjos e dos Demonios,

extrahido de Milton; 0 Cantico de Moysfis, etc. Vi-as publicadas no Murmurio,
periodico litterario de Braga, 1856. E n'elle apparecem tambem do proprio au-

ctor varios artigos em prosa, relativos a commemorar algumas das muitas ri-

quezas litterarias que j^ue a Bibliotlieca de Braga.

Ontras poesias origiuaes e traduzidas existem, segundo consta, dissemina-

das por diversos jomaes antigos e modemos; para cuja enumerafSo invoquei

debalde a reminiscencia do illustre auctor, pois com modestia, de certo exage-

rada, insists em nio querer d'elles recordar-se. Citarei, comtudo, o Instituto

n.* 14 de 1853, onde vem o formoso trecho imitado de Millevoye, 0 eair da
fotha, qne o sr. A. Herculano imitdra tambem, ou traduzira no Panorama,
n.° 35 de 1&37.— e o Cidaddo phitaniropo, impresso em Braga, 1836, n.‘ 8.

1259) Os pretendenies. Fragmento da Odyssea, canto l.°, versos 324 a 424.

—Sahiu em folhetim no Indejxndente, jornal politico de Braga, n.* 182 de 27

de Fevereiro de 1860, com algumas incorrec^des typographicas, como d do cos-

tume n’este genero de impresses. 0 traductor, nSo podendo por falta de co-

nhecimento do grego verter os versos de Homero do proprio original, recorrcu

a traduc(So da Oayssia em prosa franceza de Bitaubd. Esta publicardo occa-

sionou uma correspondencia epistolar, nao menos instructiva que a'gradavel,

entre o sr. Rodrigues de Abreu, e o sr. J. i. de S. Torres e Almeida, e entre

este e o sr. A. F. de Castilho. Alimas das cartas respectivas podem ler-se no
Eeeo popular do Porto (onde sahira tambem o fragmento traduzido (n.°* 50,

56 e 56, de 2, 8 e 9 de Marfo de 1860), e no Independente n.*' 198 e 200).

Aldm da versao do referido trecho (e das de outros, que por ventnra em-
prebenderia, se o nlo desamparou de todo o desejo de naturalisar entre nds
do roodo que Ihe d possivel as bellezas de Homero), eu conservo em men poder

TOMO VI 7
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com a devida estima, autompho (por merci? e brinde do illustrc traductor)

outru episodio : 0 encontro at Diomedes e de Olauco (extrahido da lliada, liv. 6°,

versos 119 a 236). A versio 6 feita em 171 hendecasyllabos portiiguezes.

E a proposito de versdes de llomero em lingua portugueza, leinbro-tiie de

que por aquelle tempo alguns nossos eruditos lilteratos, eni coriversas particu-

lares e nSo sei se pela imprensa, inostrarain desconhecer a existcncia ae quasi

todos os ensaios que n'este genero tdeiii sido (entadus eutre nds. Pareceu-me)

pois, de alguma utilidade reunir aqui uma indica(£o synoptica do que pos-

suimos n’esta parte. Embhora deflciente, como devo suppol-a, esta resenha

mostrar^, seiiSo avultada riqueza, .ao menus que a nossa penuria nSo d ainda

tamanha como algucm se persuade.

FRICUIITOS DE VERSOES DE HOHERO METRIFlUDiS EM LIH6DR PORTDGDEZR

1. 0 primeiro livro da lliada, traduzido por Antonio Maria do Couto e Josd

Maria da Costa e Silva.—Vcj. no Dirciumrio, tomo i, o n.“ A, 1030.

2. 0 mesmo livro, traduzido por Joaquim Josd Gaetano Pereira e Sousa.

—

Dic-

cionario, tomo iv, n.“ J, 1639.

3. Parte do dito livro, em 169 hendecasyllabos soltos, por Antonio Hibeiro dos

Sanctos. Vem no tomo i das Poesias d'Elpino buriense, de pag. 306 a
312.

—

Diccionario, tomo i, n.' A, 1.339.

4. 0 mesmo livro, quasi completo em oitavas ry tiunadas, por I). Leonor de Al-

meida, marqucza de Alorna.— No tomo m das Poesias d’esta senhora.

—

Diccionario, tomo v, n." L. 33.

5. 0 dito livro, traduzido em hendeca-syllabos soltos, por Franci.sco Xavier
Monteiro de Barros. Existe inedito e autographo em poder do sr. Ma-
nuel Bernardo Lopes Fernandes.

—

Diccionario, tomo iii, n." 2002.

6. 0 livro sexto da lliada, traduzido em hendecasyllabos soltos, por Antonio
Jose Viale.— Nas Mem. da Acad. Real das Sciencias, nova serie, clas-

se 2.*, tomo i, parte 2.*—Vej. no Diccionario, tomo i, n.“ A, 941.

7. Os adeus de Andromacha e Heitor, trecho do dito livro, por A. Kibeiro dos

Sanctos, nas Poesias ja citadas, tomo i, pag. 313.

8. 0 mesmo passo, por Antonio Maria do Couto, no Beija/lor, semanariu in-

structivo (1838), a pag. 134.

9. Diomedes e Heitor, enisodio do livro outavo, em hendecasyllabos soltos. por

J. da S< Mendes Leal.— Nos Annaes das Sciencias e das Lelras, tomo i,

classe 2.*, pag. 249 e seguintes. — Diccioiinrio, tomo v, n." J, 4817.

10. Chora Achilles a morte de Patroclo, trecho do livro xviii, por A. M. do Couto,

no Beijaflor ii citado, a pag. 167.

11. Fragmento do livro primeiro da Odyssco, por A. J. Viale.— Na Recista

Universal Lisbonense, vol. iv (1843), pag. 471.

E possivel que cm outras collecfdes periodic.Ts existarn legistados mais al-

guns trabalhos siinilhantes, que o acaso nio me deparou ate agora.

Da versSo completa da lliada einprehendida pelo distincto poeta brasi-

leiro o sr. Odorico Mendes, que parece achar-se grandemente adiantada, ja fa-

lei a pag. 75 do presente volume.

Por vezes tenho tido, e terei ainda occasiSo de all tidir no Diccionario aos

prestaveis subsidios que para elle devo a solicitude sempre obsequiosa do meu
prezado amigo, o bibUothecario de Braga, mormente no que diz re.speito a es-

criptores contemporaneos das provincial do norte. Acceite elle, pois, n’este lo-

gar mais um testemunho de agradecimento i sincera alTeicSo que me consagra,

sem que jimais nos avistassemos, manifestada em provas indeleveis, que guardo

com 0 devido aprejo.

MANUEL ROU88ADO, natural de Lisboa e filho de Martinho Lou-

renpo Roussado: n. a 24 de Maio de 1833. Foi em 24 de Margo de 1852 no-
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meado Aroanoense da Secretaria da Procuradoria geral da Corda, logar que
ainda agora exerce. Nos documentos e tracto official ^ conhecido pelo nome de
Manuel Louren;o Roussado.

0 seu tirocinio como joroalista data do anno de 1856, em que escreveu

alguns folhetins no periodico politico Eeeo dot Provineiat, publicado em Lia-

boa, e de curta dura(tio. Pelo roeamo tempo, ou com pequeno intervalo, re-

digiu 0 Almadente, conjunctamente com oa ara. Eduardo Tavarea e Julio Ceaar
Machado. (Vej. no Dieeionario, tomo tv, pag. S24, e tomo v, pag. 160). Apda
eatea primeiroa enaaios publicou

:

1260) 0 Fothftim, jornal de critica litteraria. Lisboa, Typ. de Silva, Rua
doa Douradorea, 1858?— Foi proprietario e redactor d'eata folna, asaociado ao

ar. Pedro Freire de Almeida, ae quern se tractard ainda provavelmente na con-

tinuacte d’eate Dieeionario.

Em 1860 foi coUaborador eflectivo do Naeional do Porto : e de Maio d'eaae

anno em diante o tern aido da Revolufdo de Septembro, incumbido eapecial-

mente da parte noticioaa e critica, e continuando atd boje sem interrupjdo.

Ouvi que dera i luz syraradamente uma pequena collec(3o de poeaiaa em
volume que, aegundo aa inlormafdea obtidaa, se eatampou em Liaboa, na Typ.
de Silva 18M, e cpjos'exemplarea foram remettidos todoa para o Braail, ae
aorte que serd mais que difficil achar algum em Lisboa.

Na carreira dramatica eatreou-ae com felicidade aoa vinte e dona annos,

compondo e publicando

:

1261) Fouilitmo e Progretto: reruta em cineo actot e sets quadras. Lis-

boa, Typ. da Rua da Condeasa, n.” 3, 1856. 4." de 121 pag.

Satyra chiatosa e pungente doa successos por qualauer modo notaveis oc-

corridos no anno de ito, e na qual se palenteavam relevados por trafos epi-

grammaticos os caracteres de todoa os individuos que n’elles npraram, sem
poupar diatincfdes ou condifdo social; esta pe^a de genero ainda mal conhe-
cido em nosaos theatroa, foi exposta no do Gymnasio. Aa recitas successivaa

que obteve, os applausoa enthusiasticos dos espectadores, e uma numerosa con-

correncia sustentada por muito tempo, foram provas nada equivocas do agrado

do publico. Demonstrafdes tanlo mais significativas ouanto d certo que mui-
tos dos que tinhain a fraqueza de dar-se por offeudiaoa com aa allusOea pes-

aoaea da pe;a, tentaram todo o possivel para supprimil-a, ou ao menoa para
atennar-lbe o effeito 4 forfa de repetidos edrtes, o que ainda conseguiram atd

certo ponto. Nio faltaram queixas e representa;ttes 4s auctoridadea, ameafas
4 empreza, e diz-se que cheg4ra a haver notas diplomaticaa por parte de mi-
nistros estrangeiros, ein que se pediam explica(Ses ao governo portuguez!

Contou-se por esse tempo uma anecdota, que n4o deixa de vir a pdllo.

Algumas personagens de alta gradua$So dirigiram-se a Rodrigo da Fonseca
MagalhSes, entSo ministro do reino, solicitando d'elle a suppressSo da pepi.

• Senhor (diziam-lbe) o Fossilimo e Progresso nSo poupa ninguemi £ preciso

retirar quanto antes da scena um tal escandalol Aid apparece eariealurado o
Mar. ..S«*«l»— •Sim?... (respondia o illustre estadista com a sua invejavel

placidez) pois n’esse ca.so eu auctoriso o auctor a poupar o Mar. . ., e a eariea-

turar-me a mim no logar d’elle! Que o publico se divirta, e que a empreza lu-

cre, ainda que seja 4 custa da minha pesaoa, d o que eu desejo. Terei n'iaao a

maior satisra(4o ! •

Todos os jomaes politicos e litterarios da epocha falaram d'espa;o 4cerca

da pefa, e posto que alguns achassem que a critica descahia 4s vezes para mor-
dacidade excessiva, nSo deixaram comtudo de reconhecel-a como superior em
concorrencia com o mais que entre n6s appareedra atd entSo em similhante

genero.

0 auctor tern procurado justiScar em sens escriptos posteriores os elogios

com que a imprensa acolheu a sua estrda. Conclue actualmente uma comedia-
magica, deatinada para o theatro do Gymnasio, e que pretende iu^rimir, com
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o titnio Metamnrj^otft de «m ridadSo; e tern prestei a sahir do prelo mn ro-

mance contemporaneo, qae se intitula Oi Agiolas de Litboa, de que e editor o
ar. A. H. Pereira.

P. KABTUEI. DE SA (t.*), Jesoita, Depotado do Sancto Officio, e Pa-
triarcba da Ethiopia, nomeado em 4 de Abril de 1709; Academico da Acade-
mia Real de Historia, etc.—Foi natural de Peredo, tenno da villa de Moncorvo
em Trai-oe-montes, e m. em Lisboa, no colleno de Sancto AnUo (havendo re-

gresaado pouco antes da India) a 33 de Abril de 1738, com 70 annos d’edade.

—E.

1363) SemSee variot, prigados na India a diveriot astumptos, e offereci-

dos no primeiro lermoo ao «r.“* »r. CaeUmo de MdUt e Cattro, vice-rei e capi-

iSo gertd da India. Lisboa, por Antonio Pedroso Galrlo 1710. 4 ° de viii-369

pag.—Contdm esta collect quinze sermOes, panegyricos e de roysterios, os

quaes se nio me enpno, podem por sua disposifao e linguagem ser contados

entre os melhores d’aquelle tempo.

No Catalogo doe Mu. da Bibl. Eborente, pag. 383, o sr. Rivara attribue a

este patriarcba uma estensa carta politics, que alii se conserva, e da qual vi

tambem um transumpto em poder do sr. Figaniere, constante de 37 pag. es-

criptas em formato de 4.° 0 litulo 6 como se se^e

;

13^^ Carta gue em name de S. Franeieeo Mivier mandaram bt padret da
Companhia a el-rei D. Joao V, contra o parecer que o Marquez de Abrantes dera,

de que u venieue a India aos hoUandezes.—Come^a : « Escrever do outro mundo
aos que ainda vivem na terra, etc. •

Advirta-se, que este P. Manuel de Si d diverse de outro do mesmo nome,
e tambem Jesuits, natural de Villa do Conde, e faiecido em 1596. Tornou-se
este ultimo celeb^ como auctor dos muitas vezes citados Aphorimi Confet-

tionariorum, obra de irae a BM. but. aponta nada menos que dezeseis edipdes,

sendo a ultima de 163/, e da qual grandemente se aproveitaram em todos os

tempos os adversarios dim Jesuitas, em suas diatribes contra a moral relaxada

da £ompanhia, e contra os seus theologos casuistas.

FR. HANUEL DE SA (3.°), Carmelita calcado, ou da antiga observan-

cia, cujo instituto professou a 10 de Septembro de 1690. Foi De6nidor e Pro-

vincial na sua Ordero, e exerceu n’ella outros cargos de importancia. Foi tam-
bein Academico da Academia Real de Historia, etc.—N. em Lisboa, e ra. no
eonvento do Carmo da mesma cidade a 36 de Mar(o de 1735, com 63 annos
d’e^e.—

R

1364) fC) Memoriae hietoricae doe iliuetrieeimoe Arce6upos, Biepoe e Es-
eriploree nortugueza da Ordem de Noeea Senbora do Carmo, reduzidae a ea-

taiogo alpbabettco. Lisboa, na Offic. Ferreiriana 1734. de xl-544 pag.

—

Comprehende cento e ties capitulos, com as biographias e noticias de outros

tantos religiosos, dispostas por ordem alpfaabetica, e trazendo estampados os

escudos d’armas dos bispos. (Vej. fV. MiguM de Azeoedo.)

1365) (C) Memoriae hietorieae da ordem de Noeea Senbora do Carmo da
provincia de Portugal. Parte primeira. Lisboa, na Offic. de load Antonio da
Silva 1737. 4.* de ui-600 pag., com um retrato do geral carroelitano Fr. Cas-

par Pizolante, a quern esta obra foi pelo auctor dedicada.—Cont^m-se na pri-

meira parte (unica que viu a luz) as origens, funda;^ e cousas notaveis dos

conventos de Mouro, Lisboa, Collares, Vidigueira, Beja e Evora. iulgo que Fr.

Joed Pereira de Sancta Anna fDtcctonarto, tomo v) muito se aproveitou das

noticias abi relatadas para a Chronica da provincia que depois escreveu, e im-
primiu.

Segundo o parecer de Barbosa Machado, as Memoriae de Fr. Manuel de

S4 sSo escriptas com summo desvelo e boa critica.

Qnalquer dos volumes n.°* 1364 e 1365, que sio JA pouco commons como
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todoo os livros d'este genero, Idem valido uo uiercado de 600 a 800 r^is, s« nio
me eniano.

lz6C) (C) itmorias historicas, panegyricat e melricat do tagrado cuUo com

r
’ 0 eonvenlo do Carmo de Lisboa celebrou a canonisagao do doutor myslico

loan da Cruz. Lisboa, na Officioa de Miguel Rodrigues 1738. 4.* de xxxvi-
483

D’este com^i um exemplar por 360 rtiis.

1367) (C) Triumfiho carmeliUmo do real eonvenlo do Carmo de Lisboa, na
canonist^ de S. Jodo da Cruz. Lisboa, na Typ. de Miguel Rodrigues 1737.

4.* de 16 pag.— Sahitt anonymo.
Nas Memorias Historicas (n.* 1366), pag. 66, se allude a esta Rdagdo, que

Barbosa na Bibl., e o seu 6el seguidor no pseudo-Catalopo da Acad., ora atm-
buem a Fr. Manuel de Sd, ora a Josd Freire de Honterroyo Mascarenhas (V.

no Dice, tomo iv, n.* J, 3361). Conseguintemente aqui a lancei tambem a
ambos, e avenha-se com a verdadeira patemidade quern souber deslindar o
negocio.

MANUEL DE 8A MATT08, CirurgiSo-mdr do segundo regimento de
infanteria do Porto ique depois teve o numero 18); Facultativo do partido da
Camara e Saude publica da mesma cidade; Approvado na sciencia e arte de

curar pela Universidade de Coimbra; e Familiar do Sancto Officio. Todas estas

S
ualiricafdes sSo extrahidas do frontispicio da obra, que em seguida deserevo.

a pessoa do auctor nio pude haver atd agora outras noticias individuaes.

—

0 dr. Benevidn na sua Bibliogr. Uedica chama erradamente a este auctor Ma.-

nuel Joed de Mattos.— E.

1368) BibUotkeca etementar c/iirur<fico-anatomica, ou Compendia hislorieo-

crilieo e Aronologico sobre a Anatomia e Chirurgia em geral, que contdm os

sens prineipios, meremento e ultimo estado, assim em Portal, como nas mais
partes euUas do mundo, com a espeeificagao de seus respeetivos auetores, sttas

obras, vidas, melkodos e inventos, aesde os primeiros seculos ate o presente. Porto,

na Officina de Antonio Alves Ribeiro 1788. 4.° de iv (innumeradas)-xxiv-
133-193-170 pag., e mais duas no 6m, com approvafdes e errata, hoje pouco
vulgar no mercado, e d'ella tenho visto apenas dous on tres exemplares.

Foi esta obra approvada pela Faculdade de Medicina da Universidade do

Coimbra em 33 de Novembro de 1786. «E na maior parte tirada da Historia

da Anatomia Cirurgica de Portal; recopilada pordm com bastante critica e dili-

gencia. Cumpre desculpar ao auctor algumas phrases e termosde que seserviu,

os quaes, posto que muitos d'elles sejam assis expressivos, nSo estio comtudo
adoptados em nossa linguagem. A outros deu siraibcaffio mais lata do que
realmente Ihes compctia. Sio accrescentamentos do auctor o juizo que apre-

senta da maior parte dos auetores portuguezes, a historia seguida do estabele-

cimento da Academia de Paris, e das controversias bavidas entre os medicos
e cirurgides d'aquella capital, e varias outras noticias importantes que augmen-
tam a utilidade de tal coninosi(io. l£ digno de louvor o trabalho que este zeloso

escriptor einprehendcu a Mm dos seus nacionaes
:
pordm o que nio admitte

escusa i, que deixasse a obra sem um indice completo dos auetores e materias

n'ella conteddos, a 6m de facilitar o seu uso, e augmentar mais a sua uUli-

dade. • Apesar d'este juizo favoravel a obra, e de outro que em egual sentido

publicaram os edi tores do Jomal Eneydo^ico, no cademo de Aeosto de

1788, a pag. 873, appareceu depois no mesmo jomal uma severa e anada cri-

tica, dividida em duas cartas, ou memorias, que foram insertas nos cademos
de Maio e Junho de 1789, Abril e Maio de 1790. Essas memorias traxem a

assignatura de Lino da Gamma e Lemos, que b como se vd, o anagramma per-

feito do seu verdadeiro auctor o dr. Manuel Gomes de Lima.

Vei. tambem as Reftexoes que Icerca d’essas censuras se publicaram no dito

jornal, nos cademos de Outuoro e seguintes de 1791.
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MANVEL DE 8ALDANHA DA GAMA MTELLO TORRES GVE-
DE8 DE BRTTO, 7.° Conde da Ponte; Par do Reino etn 1836;Cotnmcndador
da Ordem de Christo, Coronet de Cavallaria; Hinistro e Secretario d’Estado

dos Negocios da Guerra em 1827.—N. no 1.* de Mar;o de 1797, e m. a 30

de Maio de 1892.— E.

1269) Collect das mambras mats faceis e necusarias a um corpo de ca-

vaUaria. Lisboa, 182. . 4.’ com estampas.

MANVEL SANCHES GOVLAO, Professor da lingua Latina no antigo

collegio das Artes da Universidade de Coimbra, natural de Alcains, nacomarca
de Cutello-branco. Ignora-se a data do 's$u nascimento. Foi no intervalo de

1828 a 1833 expulso da cadeira, como desaflecto aos principios politicos que

n’essa epochs predominavam; e retirando-se de Coimbra, pareco que faleciira

antes da restaur^Ao do governo constitucional. De seu filho Antonio Sanches

GoulSo j4 tractei competentemente, no tom. i do Diccionario.— E.

1270) RecreofCes do homem de bem, ou discursos sobre a vida e costumes

dos homens em geral; Iraduzidas e imitadas de diversos escripiores inglezes de

meUtor name. Coimbra, na Imp. da Univ. 1821. 8.* 2 tonios.

FR. MANVEL DOS SANCTOS, Monge Cisterciensc, Cbronista-m6r

do reino e da siia congrega^ao, etc.— Foi natural do termo de Cantanhede,

bispado de Coimbra, e nascido a 8 de Novembro de 1672. M. no mosteiro de
Alcoba^ a 29 de Abril de 1740.— Vej. o seu Elomo historieo por Fr. Fortu-

nato de S. Boaventura, inserto na Hist. Chron. da R. Abbadia de Alcobafa, de
pag. XVI a XXVIII.— E.

1271) fCJ Jfonarchia LusUatia: Parte oitava. Cont^m a historia e succes-

sos memoraceis do reino de Portugal no tempo d'el-rei D. Fernando: a eleifao

d'Rrei D. JoSo i, com outros muitas noticias da Europa : comprehende do anno
de Christo 1367 ate o de 1383. Lisboa, na OQic. da Musica 1727. Foi. de 790
pag. (A Bibl. Lus. e o pseado-Calalogo da Acad, indicam erradamente a data

d'esta edi;ao em 1729].

£ de todos os volumes da obra o que mais difficibnente apparece no raer-

cado; e por isso costumam pagal-o por avultado pre;o os que d’elle carecem
para intmrar as suas collec(9es.

NSo deixarei de notar aqui a leviandade com que o auctor do Dice, geo-

graphico, historieo, etc. de Portugal, impresso no Rio de Janeiro em 1830, cos-

tumado a trasladar, muitas vexes sem critica ou reflexAo, tudo o que encontrava

no Ensaio sobre historia litter, de Portugal, de Freire de Carvalho, da como
certo e corrente (no seu tomo ii, pag. 299) «que as partes vii, vui, ix e x da
Monorchia Imsitana, escriptas (diz elle) por Fr. Manuel dos Sanctos, sdo hoje

raras, por terem sido so impressas uma vex em 1729 a 31I!I» Havera por
ventura portuguez, por mediocremente instruido que seja na bibliographia na-
cional, que nSo saiba que das referidas quatro partes so e unicamente se estam-

pou a viii, fleando as outras manuscriptas ata boie? E isto inesmo a o que diz

0 citado Freire de Carvalho no Ensaio a pag. 232, no proprio logar de que
Perestrello se serviu, copiando-o em parte, e transtornando-o no resto, sem
talvez o entender, como por mais vezes Ihe aconteceu.

1272) fCJ Alcobam itlustrada; noticias e historia dos mosteiros e moni/es

insignes cislercienses da congregagdo de Sancta Maria de Alcobaga. Primetra
parte. Contdm q fundagSo e progresso do mosteiro de Atcobaca ate d morte do

cardeal ret D. /fenrtuue, com muitas noticias anligas e moaemas do reino, e

serenissimos reis de Portuged. Coimbra, por Bento Secco Ferreira 1710. Foi.

de xxx-84-964 pag., e mais 38 no fim (innumeradas) que contdm o indice,

documentos, etc.

Os exemplares d’esta Primeira parte (para a continua^Ao vej. O. Fr. For-
tunate de S. Boaventura), que em tempos mais antigos corriam de 800 rdis atd
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1:900, nltimamente vio Robindo de pre(o, eomo acontece em geral a todas as

Chronieas das Ordens monasticas.

Como o auctof impugnasse n'esta obra algumas asser(des qne o P. Fran-
cisco de Sancta Maria produzlra incidentemente no Ceo abfrto na terra, com re»-

peito a coosas do mosteiro de Alcoba^a e da Ordem de Christo, seguiu-se em
resultado uma polemica entre ambos, escrevendo o P. Sancta Maria o livro

Jutta Deferua (vej. no Dice., tom. ii, n.* F, 1430) e retoiquindo Fr. Manuel
dos Sanctoe com o que intitulou

:

1273) (C) Aleooofa vindieada : resposta a urn vapd, que com o titulo de
m Justa EMensa • jmbUeou o P. Franeitco de Sancta Maria contra as chamadas
incectitxu, tiradas da Historia de Alcobofa iUustrada, e contra o teu auelor, etc.

Coimbra, no R. Colledo das Artes 1714. Fol. de vni-lS9 pag. (Barbwa, e o
anctor do pseudo-Cato^ escrevem com erro visivel 1724.)

1274) (C) Historia Spastica : cont^m a etda do augustissimo prineipe o
senhor D. Seb^iio, rei de Portugal, e os successes memoraveis do reino e «m-
Mistas no sen tempo. Lisboa, por Antonio Pedroso Galrlo 1738. Fol. de ixxii-

504 pag.—Tiraram-se alguns exemplares em papel de Hollanda, de maior for-

mato.

Ainda nSo ha muito tempo, vi vender um exemplar d'este livro por rdis

2:400.

A publica(<o d'esta obra 6, como se v£, anterior 4 das Memorias de D. Se-

bastiao, por Bvbosa, e do Portugal euidadoso e lastimado de Bayao, que com
a Chronica denominada de D. Manuel de Menezes, e a de Fr. Bernardo da Cruz
modernamente impressa, a Jornada de Africa por Mendon^a, e o Epitome de

la tida y hechos ae Don Sebastian desimo sexto rey de Portoyaf, por D. Juan
de Baena Parada (Madrid, 1692. 4.* de xl-210 pag., mais 14 de indice, e uma
arvore de costados) formam um amplissimo corpo de historia, relativo 4s acedes

e trameo 8m d’aquelle desventurauo rei.

1278) fC) Antdysis Benedictina. Conclue por documentos e raxSes verda-

deiras, que a sagrada e augusta Ordem de S. Bento i a primeira das reUgiSet,

e a mais antiga com precedeneia a todas e defends as sentengas dados em Lis-

boa sobre a mesma precedeneia, a favor dos reeerendissimos manges negros contra

os reverendos padres do real eonvento de Belem. Madrid, por la Vin£s de Fran-
cisco del Hierro 1732. Fol. de xvi-234 pag.—E no 8ro, sob paginaflo sepa-

rada, uma Epislola analytieo de Fr. Manuel da Rocha ao auctor, sobre o con-

texto de Analysis, qne occupa 16 pag.

As licen^ com que esta olm foi impressa em Madrid, eram suppostas

ou falsas, s^ndo consta de um decreto aa Inquisi(to de (Stella de 18 de
Mar;o de 1738, que prohibiu o seu curso n'aquelles reinos. D’esse decreto pos-

suo um exemplar impresso.

A circumstancia de ser impressa em paiz estrangeiro fez tambem que esca-

passem na obra numerosos erros typograpbicos, dos quaes o auctor deu depois

uma extensa labeUa, que imprimiu no principio da sua Historia Sebastica supra-

citada; e por ella poder4 quern quizer, fazer na obra as emendas necessarias.

A Analym foi suscitaoa pela appari(4o de um opusculo, mandado impri-
mir em Madrid em lingua castelhana com o titulo de Crisis Doxologiea y apo-

logetiea por el monadiato legitimo de el maxima padre S. Geronimo en sus con-

^egaeiones de Espana, Portugal y Lombardia. N’elle tractavam os ieronymoe
de sustentar a sua prioridade e prerogativas contra os bentos ; sendo occasio-

nadas estas questOes pela da precedeneia de logar, que uns e outros pretendiam
para si na procissAo de CorjM Christi em Lisboa. Esta contends deu que fazer

aos prelos por alguns annos, seguindo-se 4s respostas de uns novas impugna-
(8es dos outros, e invectivando-se todos os adversarios reciprocamente por
modo bem albeio da piedade religiosa, e ainda menos conforms 4 humildade
cbristA. A ordem das publicacdes i a segninte, para os que por ventura dese-

jarem coUigB-as:
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1. Critit DoxoUtgica, por Fr. lianuel BaptisU de (^tro.

i. Analysu Benedictina, por Fr. Manuei dos Sanctos.

3. Nolas da AtuUytis Benedictina, por Miguel Joachino de Freitaa (aliis

Fr. Jacinto de S. Miguel).

4. Ndtxu notat da Analysis Benedictina, por Fr. Franciaco de Sancta Maria.

5. Escudo Benedictina, por Fr. Manuel de Sancto Antonio.

0. Antilogia cata-critica, por Fr. Marcelliano d’AscensSo.

7. Carta ao P. Fr. lUarekliano d'AscensM, por D. Francisco d’Almeida
Mascarenhas.

Alim das obras de Fr. Manuel dos Sanctos, conteiidas no presente artigo,

consta que escrevira e deixlra manuscripts:

12/6) Vida e apolwia do dironista^mor Fr. Bernardo de Brito.— Foi pu-

blicada posthunia por Fr. Fortunato de S. Boaventura na sua Uistoria de Al-

cobofa, ji por vezes allcgada, de pag. 107 a 121.

MANUEL DOS SANCTOS CRUZ, Bacbarel formado nas Faculdades

de Medicina e Philosophia pela Universidade de Coimbra, cqios cursos con-
cluiu em 1823, tendo sido sempre premiado em todas as cadeiras, tanto de

uma como de outra faculdade. Exerceu a clinica medica com grande credito

na sua patria atii 1832, e d’ahi em diante em Lisboa, e tambem por alguns

annos depois do de 1841 em Placencia, cidade de Hes[»nha, d’onde xoltou

para Portugal em 1880, trazido pelas saudades da faniilia, nio menos que
pela necessidade de tractar no clima patrio da propria saude, ji inuito dete-

riorada.— Foi Deputado is Cdrtes coostituintes cm 1837, tomando-ae notavel

n’esta assemblia por sua ideas extreniamente populares. N. era Santarem a 14

de Outubro de 1792, e in. em Lisboa a 19 de Junho de 1853, na casa de seu

irmdo Francisco Ignacio dos Sanctos Cruz (vej. no Diccionario, tomo ii, o ar-

tigo que a este diz respeilo) para a qual fdra conduzido oito dias antra, nos

ultimos paroxismos da vida. Homem de talento indisputavel, nio menos que de

rigidas convic;des democraticas, nunca pediu nem acceitou titulos, postos, con-
decora(des, ou cargos publicos, afdra o de Medico do Terreiro do Trigo, que
serviu desde 1837 ati 1840.—Vej. a sua Biographia escripta pelo sr. A. M. doe
Sanctos Brilhante, e mandada imprimir pelo irmSo do fii^o pouco depois da
morte d’rate (em numero, segundo ouvi, de cem exemplares, que todos foram
dados gratuitamente aos seus amigos). N'ella escapou uma equivocapSo a

pag. 11, lin. 30, iinprimindo-se Marpo de 1837 em logar de Marpo de 1838;
erro de pouco momento, se nSo induzisse a outros, alterando a sene chronolo-

gica dos factos, que assiin apparece transposta por modo diverse da realidade.

Vej. tambem as mem. biogr. aos Medicos e Cirurgides portug. do sr. Rodrigues

de Gusmto, pag. 92 e seguintra. 0 dr. Sanctos Cruz publicou em vida, ano-
nymos, os escriptos seguintra, todos de assumpto politico;

1277) A Europa sem veo; uilimatum aos gahinetes, ou nenhuma politiea se

ndo as garantias de facto; a politiea das nacionalidades. Escripto vara os po-

ttos por urn amigo do pom. Lisboa, Imp. da Rua dos Fanqueiros 1834. 4." de

100 pag.

1278) Eu e 0 eslrangeiro; ou o espectador em Portugal: entretenimento

cittico, para adormecer vmos e acordar rapazes. Lisboa, Typ. de Bulbdes 1835.

8.° gr. de 55 pag.

1279) Teremos nos osUra Constituifuo em Portugal, ou reintegrar-se-ha a
iiuerra civil? ff Lisboa, na Imp. de Candido Antonio da Silva Carvalbo 1836.
l.o de 16 pag.— Tem no fim a assignatura: Dm antigo deputado provin-

ciano.

1280) Manifesto d Europa sobre a revoluedo de Lisboa (9 de Septembro).
Lisboa, na Imp. de C. A. S. Carvalbo 1836. 8.° de 32 pag.—Tem por assigna-

tura ; Urn guarda nacional.

1281) Manifesto de urn ddadao aos nunistroi da corda e d nagao, sobre a
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revohtfao. Ibi, na mesma Imp. 1836. 8.* de 30 pag.—Tem par aasipatura as

iniciaes e appelUdo : M. S. Cruz.

1383)

Projecto d» ConitUmcao politico, apretaitado at Cdrtet em 1837.
Ibi, 1837.

Segundo affirma o sr. F. A. Martins Bastos, em um artigo do periodico ilc-

iiominado Inilruccdo Publico, de 15 de Julho de 1860, elle Sanctos Cruz e Ma-
thias Botelbo de Mendon(a, foram os redactores de uma folba politiea, com o
titulo de hercuiet Luiitano, publicada em 1837, no formato de folio, da qual
sabiram nio sei quantos numeros.

No anno seguinte ao do seu falecimento, seu extremoso irmio F. I. dos
Sanctos Cruz, que o amava com affecto verdadeiramente Eternal, resolveu dar
a luz uma collec(;ao completa dos seus escriptoe, incluindo n’ella os impressos
e ineditos; e assim o reausou, sabindo com o titulo seguinte:

1383) ColUcpio dot obrat politicat, rotmmtico^pomeat, e medicos de Ma-
nuel dot Saneiot Cruz, etc. Lisboa, na Typ. de Manuel de Jesus Coelho 1854.
8.* gr. 5 tomos; distribuidos pela ordem que segue: Parte 1.* Obrat politicos

:

tomo I, de viii-193 pag. Contdm os opuscules mencionados n.** 1377, 1378 e

1379.

—

Tomo ii, de 131 pag. Contdm os n.“ 1380 e 1381; Plano de uma nova
orgonitofdo dot guardat naeionaet, apresentado at Cdrtet; Spnlhete politico do
anno de 1836.

—

Parle tegunda: Obrat romantieo-poeticat. Tomo i, de 136 pag.

ConUm um romance inMito, At Recolkidat, acenturat e rtmas de um tiovo

bardo, etc. Tomo ii, de 178 pag. ContSm sonetos, epUtolas, decimas, charadas
e outras poesias, tc^as ineditas.—Estes dous tomos trazem nos frontispicios as

indica(d« : Madrid, 1854
:
pordm conhece-se evidentemente que sAo suppostas,

e que elles sabiram da mesma officina que imprimiu os outros volumes. 0 edi-

tor podia facilmente prescindir de taes escrupulos ou melindres, porque o con-

teiido n’elles nSo exigia por certo uma edi(So clandestina.

—

Parte terceira.

Obrat medicos. Tomo unieo tv da coUeegao. De 193 pag. Contdm aldm de outras

cousas, uma DistertofSo lobre a reforma dot ettudos medico-cirurgicot em Por-
tugal, e fragmentot lobre at tcienciat medicos; Medidna emalytica; TetUamen
toore at leis da vida, etc., tudo inedito.

A conjunctura em que estas obras foram publicadas ntio se mostrou favo-

ravel para a soa extrac^So; e apesar de muito elogiadas, e da fama de que
sempre gosdra o auctor, como m^co e poeta, ereio que a maior parte da Mi-
fio existe ainda por vender.

MANUEL 008 SANCTOS PEREIRA JARDIH, Doutor na Facul-
dade de PhiJosopbia pela Universidade de Coimbra, etc.—N. na mesma ci-

dade a 19 de Julno de 1818.— E.

1384) Relatorio t programma rare a reforma da Philotophia racional e

moral. Coimbra, na Imp. da Univ. 1^1. 8.° gr. de 47 pag.

1385) Brevet reffexdes tobre o aCompendio de Morm e principios de Di-

reito natural • do tr. dr. Bernardino Joaquim da Silva Carneiro. Ibi, na mesma
Imp. 1851.—0 auctor impugnado respondeu em um opusculo, que intitulou

•Ihuu palavras at Brevet reflex6es» etc., e a estas temrquiu o impugiiador

com o semnte

:

1386) Bemotta de M. S. P. J. at aDuas palavras* do tr. Carneiro. Ibi, na
mesma Imp. Iwl.

1387) Ditcurto lido em a tettao do ConteUto Superior de Inttrucgdo Pu-
blico de iO de Janeiro, e projecto de lei apresentado em tubttiluifdo ao do dr.

Bernardo de Serpa Pimentel, na tettao de 3 de Fevereiro do mettno Contelho.

Ibi, na mesma Imp. 185. . . 8.° de 31 pag.—(No exemplar que tenbo d'esle fo-

Iheto acha-se rasgado o rosto no logar da data da impressto.)

PR. MANUEL DO SEPULCEOIO, Franciscano da provincia de Por-
tugal, cuja regra professou a 16 de Janeiro de 1613. Foi Custodio na sua pro-
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vincia, e enviado por ella ao capitulo geral da Ordem em 1661.— N. cm Villa-

nova de PortimSo. no Algarve, e m. cm Lisboa a 2 de Mar(o de 1674, com 82
annos d’edade. — E.

1288) (CJ fle/'eifiio espiritual pnra a mczo dot retigiosos, e de loda a de-

Foltt familia. Ordenadavor lodas as domingas e festas do anno, segtindo a forma
da reza romana no officio do temfyo. Com diligenle paraphrasi historial e mui-
Itca de sens rvangellios. Primeira parte kiemal. Lisboa, Mr JoJo da Costa 1669.

Kol.

—

Segunda parte estiral. Ibi, polo inesmo 1669. rob— Sahiram as duas
partes, uoramente addiiadas com a vida do teneravel auctor (extrahida da quinta

parte da Historia Seraphica de Fr. Fernando da Soledade). Lisboa, na Omc. de

Miguel Manescal da Costa 1742. Fob, tomo i com uv-446 pag., e tomo ii com
xxv-:i66 pag.

Diz-se que esta obra fdra nriginalmente composta por Fr. Bernardo de

Alcoba^a, pnrCm que Fr. Manuel do Sepulchre a reformara na lingnageni, etc.

1289) (C) Rosa Franciscana: triUndo da prodigiosa vida da rirgem Sancta

Rosa de Viterbo, filha da t eneravel Ordem lerceira do semphico P. S. Francisco.

Lisboa, por Antonio Rodrigues de Abreu 1673. 4.° de xliv-296 pag.

Comprei urn exemplar d’este livro por 480 rCis.

Mostrou-se Fr. Manuel do Sepulchro solicito e desvelado cultor da pureza

do nosso idioma, e bom observador das discretes ponderagdes que a ease res-

peito faz elle proprio no prologo da sua Refeildo espiritual, obra que na opi-

niSo do douto Cenaciilo, C escripla com venuueira eloquencia, e inspire muita
sisndeza no corafSo dos leitores.

As poesias que sc the attribuein, e que andam no livro « Applausos da Uni-
versidane de Coimbra a el-rei D. Joao IV* fDiccionario, tomo i, n." A, 1704) s4o

escriptas ein latim, com excepfUo de um soneto, formado todo de versos ex-

trahidos dos iMsimlas e accoinmodados ao assumpto, que vem a folhas 115.

MAIVL'EL 8EVERIM DE FARIA, Presbytero, Mestre em Artese Dou-
tor em Theologia pela Universidade d'Evora; Conego e Cbantre na epeja ca-

thedral da niesma cidade, pela renuncia que n'elle nzera sen tio Balthasar de
Faria Severim (vej. no Diccionario, tomo i, o artigo D. Basilio de Faria) em
1608 e 1609.— N. em em Lisboa no anno de 1583, e tendo renunciado as duas

prebendas em scu sobrinho Manuel de Faria Severim em 1639, m. de icteheia,

coinplicada com outras enfermidades, a 25 de Seplembro de 1655 (dizem ou-

tros que a 16 de Dezembro d'esse anno) quando contava de edade 72 annos.

— Vej. a sua biographia a frente das Nolicias de Portugal da eAi;So de 1740,

e o artigo que a seu respeito escreveu o sr. J. H. da C. Rivara, publicado na
Revista Litteraria do Porto, tomo iii, a pag. 353 e seguintes; no qual, al^m de
varias noticias, se contdm a narrativa da trasladafSo solemne que em 1839 se

fez para a egreja cathedral dos ossos d'este, e do outro nSo menus celebre es-

criptor eborense Andr^ de Resende; demonstra(4o realisada por diligencias e

esforpos de uma commissao, especialmente nomeada pela camera municipal res-

pectiva, e com a efficaz cooMrafAo do sr. Manuel Alves do Rio. administrador

geral que entio era d’aquelle disiricto.

Escreveu Severim de Faria grande numero de obras estimaveis em diver-

sos generos, pela maior parte illustradoras da historia patria, cujos titulos p6-

dem ver-se extensamente na BM. Lus. As que bcaram manusenptas p<^aram
depois do seu falecimento, juntamente com a sua copiosa e escolhida livraria,

a enriquecer outra, ainda inais abundante e numerosa, qual era em Lisboa a
do Conde do Vimieiro, riquissimo thesouro litterario, que foi como tantos ou-

Iros reduzido a cinzas pelo incendio subsequente ao terremoto de 1755.— As
que hoje se conservam, por terem gosado do beneficio da impressSo, ainda

em vida do auctor, s5o as seguintes

:

1290) (CJ Discursos varios politicos. Evora, por Manuel Carvalho 1624.
4.0 de VI-185 folhas, numeradas por uma sd face.—Abi se comprehendem tam-
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bem as vidas de Luis de CamOes, JoSo de Barros e Diogo do Couto; acotnpa-

nhadas as duas prinieiras de retratos, que serviram de typo ou modelo para

os que posleriormente se gravaram, tanto do fatnoso poeta, como do insigne

historiador. Ha seguuda edi^io d’estes Discursoi, feita por industria de Joa-

r'lm Francisco Monteiro de Campos Coelho e Sousa, em Lisboa, na Ofiic. de
tonio Gomes 1791. 8.“ de vi-3o4 pag. NSo tern, por^m, os retratos.

Os exemplares da primeira edi(io correram em tempo mais antigo por
1:200 r^is.

1291) fCJ MediUtfoes do Sanctisiimo Sacramenlo. Lisboa, 1638. 8.”—

A

omissSo do nome do impressor d, quanto eu posso julgar, prova evidente de

que Barbosa (de cuja Btbl. 6 tirada esta indicafSo, reproiduzida tal qual no
pseudo-Cotalogo da Acad.) nlo viu a otira que descreve. Ora, nSo a tendo ou

tambem encontrado ate o presente, creio-me auctorisado a duvidar da sua exis-

tencia, e a ian^ar mais esta i conta das falsas ou inexactas informa;des, quo
tantas vezes induziram em erro o nosso douto bibliothecario. Afiigura-sc-me

que n’este caso baveria, talvez, equivocafio com outra obra de titulo identico,

^to que impressa em 1653, a qual em vez de composta por Manuel Severim
de Faria, foi a este dedicada (vej. no tomo i do Dxccwnario o artigo AnUmio
MendtsJ ; e que da falta de reflexSo em quern subministrou a informajSo ao ab-

bade de Sever resultaria confundirem-se as especies.

1292) fC) Promptuario espiritual e exemplar de rirfudet, em que breve-

menle te explicam as materias mais imporlarUes para a salvofoo das almas. Lis-

boa, por Paulo Craesbeecic 1651. 4.° de xix-202 folhas numeradas pela frente.

^i de exemplares d’este livro vendidos por 800 reis.

1293) fC) Nolicias de Portugal, offereeidas a el-rei nosso senhor D. Jodoo IV.

Dedaram-se as grandes eommodidades que tern para crescer em qente, industria,

commercio, riquezas e forgas militares por mar e terra. As ongens de todos os

appellidos e armas das familias nobres do reino. As moedas que correram n'esta

provineia do tempo dos romanos ale o presente. E se referem narios elogios de

prineipes e varSes iUustres portuguezes. Lisboa, na Offic. Craesbeeckiana. Fol.

de xii-342 pag., sem contar as do indice 6nal.—Ha n’esta edifSo de mais nue
na segunda, que adiante descrevo, uma dedicatoria do auctor a el-rei D. JoSo Iv,

a quad foi n'aquella substituida pela dedicatoria feita em nome do livreiro editor

ao P. Fr. Jose Caldeira. Reimpnmiu-se com o titulo

:

Noticias de Portugal, etc. N'esta segunda impressuo accrescentadas pelo

P. D. Josi Barbosa. Lisboa, por Antonio Isidoro da Fonseca 1740. Fol. de xxiv-
466 pag., inclusas as do indice geral. Sahiii por industria de Manuel da Concei-

qSo, livreiro, que se tornou benemerito das letras por varias reimpressOes que
fez de livros raros, e estimaveis dos nossos classicos (vej. por exemplo no Dic-

cionario, tomo ii, o artigo Christoram Bodrigues de Olivetra, etc.)

Os addicionamentos d’esta edi;3o constam: l.° na vida de Manuel Seve-
rim de Faria, em breve epitome, por D. Jose Barbosa. 2." no discurso iv a pag.

183 e seguintes, o que diz respeito is moedas do reino nos reinados de D. Al-

fonso VI, D. Pedro II e D. JoSoV. 3." no discurso vni de pag. 267 a 286 as

memories dcerca dos cardeaes portuguezes D. Verissimo de Lencastre, D. Luis

de Sousa, Nuno da Cunha de Ataide, D. Jose Pereira do Lacerda, D. JoSo da
Motta e Silva e D. ThomSs de Almeida. 4." o Panegyrico de Joao de Barros a

el-rei D. JoSo III, que sabiu aqui pela primeira vez, iinpresso todavia com ai-

guns erros que se nao poderam ementlar (segundo confessa o editor) por falta

do original, e de copia exactissima. Ha tambem pequenas addi(0es a pag. 56,

59, 62, 130, 132, 139, 138, etc. 0 pre^o dos exemplares d’esta edifSo creio ter

chegado de 1:200 a 1:600 reis.

Sahiram estas Noticias em terceira edifoo augmentada por Joaquim Fran-
cisco Monteiro de Campos, etc., Lisboa, na 0£6c. de Antonio Gomes 1791. 8.*

2 tomos com siv-319 pag., e viu-297 pag., com cinco estampas gravadas, con-
tendo 08 desenbos de varias moedas do reino.— Faltam pordm n’esta edipio
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comparada com as anteriores, oe Panegj/rieoi de Joio dc Barros a el-rei D. JoSo

in e i infanta D. Maria, o Elo^ de Antonio de Castilho ao dito monarcba, e

os Elogiot de Pr. Bernardo de Brito e da cidade de Evora, por Severim, o que
tudo este editor fez imprimir em volume separado, e com o titulo especial ; Pa-
rumrieo* do grande Jodo de Barros, etc. Lisboa, na Ol&c. de Antonio Gomes
1791. 8.° de v-336 pag., e mais uma com o indice.

Com 0 nome supposto de Frandseo de Abreu, natural de Lisboa, publicou

0 nosso auctor os dous escriptos seguintes

;

1194) (CJ Relaeao universal do que sueeedeu em Portugal e mais provin-

cias do Ocetdenle e Oriente, desde o mes de Margo de 615 ale todo o Seplembro

de 616. Contem muilas particularidades e curiottdades. Lisboa, por Giraldo de
Vinha 1616. 4.* de 31 pag. innumeradas.— D’esta edi^ vi urn exemplar, con-

teiido em um volume de miscellaneas pertencente ao sr. Joaquim Januario de

Saldanha Machado.
1195) (C) Relagdo do que sueeedeu em Portugal, e nos mais ptx>vincias do

OcciderUe e Oriente, desde Margo de 616 ate Agosto de 617. A Gil de Nicola,

cavalleiro franees. Braga, por Fructuoao Lourenfo de Basto 1617. 4.*—Edi^o
apontada no Calalogo dos auctores que antecede o toroo i e unico do Diceiona-

no Portuguez da Ai^emia, mas da quai nio ha sido possivel ver algum exem-
plar. Outra edi^, Evora, por Manuel Carvalho 1618. 4.* de 18 pag. sem nu-

mera^^io.

Esia especie de resenhas ou noticias periodicas dos successos do mundo,
anteriores as Gazetas do tempo da acclamapSo de D. Joio IV, sio ao que pa-

rece os papeis mais antigos d’esta classe que se nos deparam impressos em
Portugal.

1196) cej Exereicio de perfeigao, e doutrina espiritual para eatinguir et-

cios, e adquirir virtudes. Lisboa, por Paulo Craesbeeck 1649. 8.°— Sabiu ano-

n)[mo. £ um resumo extrahido dos Exereieios do P. Alonso Rodrigues (vej. no
Diccionario o artigo Fr. Pedro de Sancta Oara), a quern Barbosa no tomo iii

da Bibl., pag. 371, chama com evidenle descuido Franeiseo em vez de Alonso.

Diligente e erudito antiquario, homem probo e verdadeiro em suas inves-

tigaflSes, critico sisudo e judicioso, tanto quanto Ih’o permittiam as iddas e

preconceitos do seculo em que viveu, Manuel Severim de Faria i um escriptor

geralmente respeitavel, e que nas suas obras deixou muito bons subaidios p^
a historia civil, nSo roenos que para a da litteratura, da lingua, e da entica

iitteraria em Portugal. A sua dicfSo i geralmente pnra e fiuente, posio que
(como diz o P. Freire nas suas Reflexoes sobre a Ling. Port.) as vezes affects

sem motivo antiguidade de vocabnlos, usando de archaismos que Ihe tiram atd

certo ponto o grau de auctoridade, que alUs poderia ter entre os textos de pri-

meira classe.

Falando a sen respeito o auctor do Calalogo que antecede o Dieeionario

da Acad., tomo i (e unico), a pag. clxxxii, serve-se das seguintes expressSes:

•Com dilTiculdade se acharS quern, durante a propria vida, conseguisse um cre-

dilo Uo plausivel entre os sens concidadios, e Uo honrosa nomeada entre os

sabios seus contemporaneos. Foi na realidade este meritissimo ecdesiaslieo por
virtudes e letras a pessoa mais auctorisada, que no sen tempo se conbecia em
Portugal. Assim o testiBcam os elosios de loaos os escriptores ooevos, que nAo
podem ser julgados obseq^o da adulafSo, ou triboto do servil interest, mas
sim voluntarios affeetos devidos a um merecimento reconbecidamente supe-

rior.*

D. MANUEL DA SILVA FRANCEZ, Clerigo Secular, Formado em
Canones na Universidade de Coimbra, Provisor e Vigario f;eral do bispado do
Porto, e depois do arcebispado de Lisboa com o titulo de Bispo de Tagute, etc.

— Foi natural da villa de Torres-vedras, e m. em Lisboa a 11 de Outubro de
1717.— Barbosa attribne-lhe a coroposi(So das duas obras seguintes, que diz
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fizeTA dn mandado do l)i»po do Porto D. JoSo de Soasa, no tempo em que era

Yigario ceral d'easa diocese

;

1397) ConstUiiifSfs tynodaa do bispado do Porto, novamsnie feitas t or-

denadat pdo Hi."" e rev." ir. D. Joao de Soma, bitpo do dito bispaao, etc., etc.

Coimbra, por Josd Ferreira 1690. Fol.

1S98) Regmento do Auditorio eedesiastico do bitpado do Porto, e dos ofi-

eiaes da justiga eceUsiastiea do mesmo bitpado, tirado do antigo, mudado e ac-

ereseentado etc. Ibi, pelo mesmo 1690. Fol.

Anda junto com as mesmas Constitaifoes, e com ellas se reimprimiu, Coim-
bra, no Real Colleeio das Artes 1735. Fol. (Vej. no Diecionario, tomo ii, o
n.» C, 430.)

• MANOEL DA SILVA GUIHARAES ARAXA, Presbj^ro secular,

e Vigario encommendado na parochia de Sancto Angelo, do Rio-grande do
Sul.— N. na cidade do Onro-preto, na provincia de Minas-geraes, em 183.5; e

filho de JoSo Joaquiin da Silva GuimarSes, ji mencionado no tomo m d'esto

Diecionario, e irmSo do sr. dr. Bernardo Joaquim da Silva Gnimaraes, de quern

espero tractar mais largamente no Supplemento 6nal.— E.

1399) 0 Ip^, poesia que se acha de pag. 37 a 33 das Harmonias bratUei-

ras, publicadas cm 1859 pelo sr. dr. Antonio Joaquim de Macedo Soares (vej.

lamhem no Supplemen/o).— Iinprimiu-se com o nome de Manuel Joaquim da
Silva GuimarSes.

Atom d’estes c de outros fructos da sua inspira^Ho poetica, que teem sido

insertos em varios jomaes do Brasil, consta-me por informafdes de poueo re-

cebidas, achar-se nos prelos do Rio de Janeiro urn volume, que dev^ conter

muitas poesias suas, reunidas a outras de seu pae e irmito.

MANUEL DA SILVA LEITAo, Cavalleiro professo na Ordem de Chris-

to, Mestre em Artes, e Medico do Hospital real de todos os Sanctos de Lisboa.

— N. na mesma cidade em 30 de Mar(o de 1683. Quanto i data do sen fale-

cimento, 6 ainda ignorada.— E.

1300) (C) Arte com vida, ott etda com arte, mat cartosa, necettaria e pro-

veitosa, ndo to a medicos e cimrpiSet, mat ainda a toda a pettoa de qualquer

ettado e condifSo qne teja, prinetpaimente aot catadot; e mait que a todot aot

noivot de pouco tempo; em a qual te eneontra urn regmento de paridat, offere-

eido a immaeulada e tempre Virgem Mae de Dem. Compoito por teu etcram, o

mestre em Artes, Manuel da Silva LeitSo, etc. etc. Lisboa, por Antonio Pedroso
GaIrSo 1738. Fol de vi-533 pag.

I^Dscrevi integralmente o titulo por sua enriosa e diverlida originalidade.

A obra nSo discrepa em cousa alguma do frontispicio, e creio que nSo deixard

de provocar movimentos de hilandade nos que a lerem ; ao ver certas phrases

amphibologicas do auctor, e a maneira da sua exposifSo em pontos melindro-

sos por sua natureza.

P. MANUEL DA SILVA DE MORAES, Presbytero secular, Thesou-
reiro da Gollegiada de Sancta Maria de Alcagova em Santarem.— N. na villa de
Sancta Catharina, pertencente aos antigos coutos do mosteiro de Alcoba^a, e

m. a 9 de Outabro de 1743.—E.

1301) Promfdvario de Theologia Moral,- etc. eomposto por Fr. Pranciteo

Larraga. Lisboa, 1733. 4.*—£ traducfSo de rae ha rauitos annos se nilo faz

caso aizom (vej. no Diecionario, tomo n o n.* P, 1030)

1303) Viaa admiracei do mait raro milagre da natureza, prodigio da
grofa, attombro da penitenda, portento de virtudes, modeUo e exemjSar da
numiidade, admiragao dot Serafint, AbrahSo da lus da graga, Elias Novo
Teslamento, EUteu de maravilhat, Ihetoureiro dot divinot poderet, substituto

dot amoret de Christo not tuas chagat, novo homem do mundo, o glorioio pa-
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triareha, o leraphico S. Praneitco de Assit. Eicripta norammtt no idioma por-

e colhiaa de varios auctores. Lisboa, pur Manuel Fernandes da Costa

1737. 4.' de xx-437 paj;. (Barbosa tern erradaniente 17S7.)

Em materia de titulos catnpanudos e alambicados, creio que pouco.s es-

criptores nossos, entre os mais apurados seuuazes do (longorisnio, poderiam
lan;ar a barra adlante d’este auctor da Ktda ae S. Francisco de iltttt!

MANVEL DA SILVA PA8808, Bacbarel formado na Paculdade de
Leis pela Universidade de Coimbra cm 1822, e depois Advogado do numero
da Kelapio e (^sa do Porto, atd one em 1828 teve de emigrar d’essa cidade

quandomallogradaa revolu^ao de lo de Maio, tentada para sustenta(^o da causa

constitucional; Ueputado as Cdrtes de 1834, e successivamente reeleito em quasi

todas as legislaturas aU 1838; Ministro e Secretario d'E^tado dos Negocios do
Reino, e cnefe do gabinete destinado a consolidar os principios de reforma
proclamados na revolufSo p<^ular de Lisboa em 9 de Septembro de 1836; u[-

timamente nomeado Par do Reino por carta regia de 17 de Haio de 1861, sem
que chegasse a tomar assento na camara respectiva, impossibilitado pela mo-
lestia de que veiu a falecer. Nao acceitou dos governos mercd ou condecora-

(So bononfica, mais que a do titulo do Conselho de Sua Magestadc, inherente

ao cargo de Ministro d’Estado, cujas honras Ihe foram conservadas.—N. em
S. Martinho de GuifOes, comarca do Porto. a,S de Janeiro de 1801, e m. em
Santarem depois de longa e penosa enfermidade a 18 de Janeiro de 1862. Vej.

a proposito ao seu falecimento a sessSo da Camara dos Deputados de 20 de Ja-

neiro, transcripta no Diario de Lisboa n." 17 de 23 do dito mez. Appareceu
pela mesma occasilo uin artigo inui significativo na Nofdo de 23, repruduzido

na Politico Liberal n.° 313 do dia immedlato. As demais folhas periodicas do
paiz, sem excepcao, commernoraram todas mais ou menos extensamente a perda

do TarSo illustre, e pagaram honroso tributo de saudade 4s snas cinzas.

A sua biograpbia politica sahira resumidamente escripta e acompanhada
de rctrato, no n.' 7 da Fevisla contemporanea, publicada em 1835, e acha-se

promettida outra, mais complete (porque tern de abranger os ultimos annos de
sua vida) no periodico mensal publicado actualmenle sob o titulo de Fevisla

contemporanea de Portugal e Brasil. Ha tambem outro sen retrato em folha

grande, desenbado e litbograpbado em 1836 pelo sr. F. A. da Silva Oeirense, e

com os seguintes versos da composi;4o de J. G. L. da Camara Sinval, que fdra

egualmente urn dos seus maiores amigos e admiradores

;

fNos Insos coracSes tuas virtudes;

Na historia dos heroes os teus talentos

;

N’esla copia fiel o teu semblaote

Nada morre em qucm tern taes monumenlosla

A resenba do que d’elle sei ou vi impresso, 6 a seguinte; pordm ba mo-
tivo de crer que mais algumas cousas appareceram, principabnente em jornaes,

de que me faltam atd boie as informa;des precisas.

1303) 0 Amigo do Povo. Coimbra, 1823. Folba politica de que se publi-
caram poucos numeros, por sobrevir entretanto a qudda do govemo constitu-

ciobal em Junbo do dito anno. Consta que n’esta, como na maior parte das
seguintes composi;3es, tivera por collaborador seu irmSo o sr. Josd da Silva

Passes (nasciuo a 18 de Novembro de 1800).— Vej. o Diario do Govemo de
23 de Maio de 1823.

1304) Memorial sobre a necessidade e meios de destruir promptamente o
tyranno de Portugal, e restabelecer o throno de sua magestade a senbora D. Ma-
ria II e a Carta de 1826. Paris, imp. de Augusto Mie 1831. 8.° de 32 pag.

1305) Segundo memorial sobre o estado presents de Portugal, e como ndo
ha razdo, nem direilo, nem forgo para tirar a senhora D. Maria II a sua eorda,

eandsa nossa liberdade. Paris, por Augusto Mie 1831. 8.° de 16 pag.
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<306) Breee razoamerUo a favor da liberdade buitana, e da lenhora D. Ma-
ria II, duqueza do Porto, e raittha constitucional dos porlugtiezes. Paris, pelo

mesino, 1832. 8.* dc 24 pag.

1307) Exame de algumas opinioee e doulrinas, gM ot eenhoret Filippe Fer-

reira de Araujo e Castro, e Silvestre Pinheiro Ferreira expendem em seu Pare-

cer, Notas e Analyse das observagOes do sr. Jos^ Ferreira Borges. Paris, pelo

inesmo 1832. 8.° de 23 pag.

1308) Parecer de aous advogados da Casa do Porto

:

1.' sobre a carta par-
ticular que 0 sr. Candido Jose Xavier dirt«« ao sr. Rodrigo Pinto Pizarro

;

2.“ sobre a communicafdo que S. M. I. o sr. D. Pedro de Braganca fn ao gene-

ral Conde de Saldanha, etc. Paris, pelo niesino 1832. 8.* gr. de 23 pag.— £ste

foi ooiittido na Bibliogr. hist, do sr. Figani^re ; e bem asaim os seguintes, qae
nao vi, mas dos quaes me deu noticia o sr. dr. Pereira Caldas, que de todos

tem exemplares

:

1309) Re^sta aos artigos publicados no « Times • conlra o ei." sr. gene-

ral Conde de ^danha, e qtu suppomos serem obra de um olheiro chamorro bem
conhecido. Paris, pelo dito impressor, 8.° gr. de 11 pag.— Esta mesma Resposta

sahiu mais extensamente dcsenvolvida em francez, com o titulo seguinte

:

1310) Reponse aux accusations publiees demiirement dans le « Times • con-

ire le general Comte de Saldanha. Dediee d ses amis personnels et pcditiques par
les citoven portugais Joseph et Manuel da Silva Passos. Paris, Imp. de Augusto
Mie 1832 8.° gr. de 23 pag.

1311) A S. M. F. a senhora D. Maria II, rat'nba de Portugal. Ode ptnda-

rica.— Datada de PI)imouth, 26 de Septembro 1828. Tem por assignatura « Al-
nieno Damoeta • — Na Typ. de Law, Saunders e Heydon. — L’m quarto de pa-

pel, impresso por uma s6 face.

1312) Ao general Conde de Saldanha, nobre campeao da senhora D. Ma-
ria II, duqueza do Porto e rainha constitucional dos portuguezes : Honra e glo-

ria. Soneto, por oceasido de haver o general acclamado na cidade regeneratwra

a carta constitucional de 1826. Tem a aasignatura • Almeno Damoeta>.— Elm um
outavo de papel, sein indica^dn de logar, typographia, etc. mas do caracter se

collige ser impresso em P'ranra.

Aldm d'estas poesias, e de outras que talvez se imprimiram pelo mesmo
tempo em papeis avulsos com o mesmo pseudonymo (vej. os Annaes ou Me-
moriae para a Historia da Vsurpagao por Jos^ Liberato, no tomo iv, pag. 140),

o que tudo, bem conio os folhetos supra descriptos, 6 boje mui raro de encon-
trar, appareceram depois alguns outros versos insertos em jornaes, como por
exempio

:

1313) Ode ao ex."" Duque da Terceira.—No n.° 21 do Correio das Damas,
1836.

1314) Elegia offerecida a ex."" sr.‘ D. Anna Mar^rida Soares da Silva

Pastas, por occatiao da morte de sua mui querida mat, etc.,— No Amiqo do
Povo, JonuU commercud, politico, etc. do Porto, n.* 16S de 3 de Agosto de 1860.

Ahi se declara que o auctor con.servava muitas poesias ineditas, que (na opi-

niSo dos redactores) •faziam lembrar adoce melancoUaeasingelezados poetas

allemSes.»

Quanto aos trabalhos parlamentares de Manuel da Silva Passos, sempre
respeitado como um grande vulto politico, e geralmente admirado co no um
dos primeiros omamentos da tribuna portugueza, existem os seus discursos nos
Diarios das Camaras respectivas. Ha por6m em separado itnpressos os seguintes

:

1315) Relatorio apresentado as Cortes extraordinarias e constiluintes, pelo

Ministro e Secrelario a'Eslado dot Negoeiot do Reino, etc. Lisboa, na Imp. Nac.

1837. Fol.

1316) Ditcurto do sr. Passos fManuelJ pronunciado na settao de 16 de

Julko de 1841, na, Camara dos Senadores. Porto, Typ. de Faria GuimarSes,

1841. 16.° de 24 pag. —Versa sobre o requerimento de um estrangeiro, que
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pedia ama pensSo ao parlamento em remnneraflo de servifos feitoa i causa

const!tucional.

1317) Ditewto do $r. Pauoi (Vanud) tobrt as eotUribuifSes munieipaet.

Porto, TVp. de Faria Gnimaraes IMl. 16.* de 36 pag.

131h) Discurso do tr. Passot fSfanuelJ pronusKiado na sess&o de 13 de

Fevereiro de 1840. Porto, Typ. de Faria e Silva 1840. 16.* de 36 pag.— Teve

por assumpto a quesUo do trafico da escravatura, na discussao da resposta ao

discurso da corda.

1319! Ditatrto do ir. deputodo Pastos (Manud) na setsao de 18 de Ontu~

bro de 18«4. Lisboa, Typ. da Gazeta dos Tribunaes 1846. 8.* gr. de vi-104 pag.

— Sobre o uso e abuso dos poderes dictatorios de que o govemo se revesUra,

por occasiao da sublevapao oe Torres-novas em Fevereiro do mesmo anno.

MANUEL DA SILVA PEREIRA, primeiro Tenente de Engenheiros,

no exercito do imperio do Brasil.— E.

1320) Elemenlos de Arithmetica. Bahia, 1852. 8.*

Nada mais sei do auctor, nem da obra, que s6 conhe;o por achal-a men-
cionada em Catalogos de livrarias do Brazil.

MANUEL DA SILVA ROSA. (V. Manuel Jose da Silva Rosa.J

FR. MANUEL DA SILVEIRA, Dominicano, Doutor Tbeologo pela

Universidade de Coimbra, afamado prdgador no seu tempo.— Foi natural de

Lisboa, e na mesma cidade m. a 12 de Abril de 1760 com 63 annos de idade.

— E.

1321) SermSes potOmmot. Lisboa, por Miguel Maneseal da Costa 1759 a

1762. 4.* 6 tomos.

P. MANUEL SnidES BARRUNCHO, Licenceado em Caoones, Cban-
tre na Real Coll^ada de Ourem.— Da sua naturaUdade, nascimento e obito

nlo achei memoria alguma.— E.

1322) Paixao moraUsada em sonelos monies e ana^ogieos, semndo a nar-

rofOo dot quatro Evangdi^. Lisboa, naOffic. de Francisco Luis Ameno 1783.
8.* de vni-192 pag., e mais 8 no fim innumeradas.

Posto que nio attinja os vdos da elevada poesia, contdm esta obra mui
judiciosas moralidades, e parece-roe ser escripta em estylo corrente e desem-
pe;ado.

MANUEL SIMdES DIAS CARDOSO, Presbytero, Arcediago da villa

de Cda, no bispado de Coimbra, e Professor de Grammatics portngueza e latina

no Lycdo da referida cidade.— N. no logar das Loadas, conceiho de Arganil,

a 7 de Janeiro de 1807.— E.

1323) Logans sdeetos dot eseriptores latinos, com a traducfdo interlinear,

para uso das eseholat. Coimbra, 1867. 12.*

MANUEL SIMdES ROUSSADO, de cujas circumstancias pessoaes me
faltam esclarecimentos.— E.

1324) Breve relagao da milagrosa imagem de Nossa Senkora da Nazareth,

e de alguru successos reiativot a dla. Lisboa, Imp. d'Alcobia 1813. 4.*— Nova-
mente, ibi, Typ. de Antonio Lino d’Oliveira 1^. A* de 20 pag.

MANUEL DE SOUSA, CapiUo de infanleria, com exercicio de Enge-
nbeiro, Socio da Arcadia Uly^ponense, etc.— Ignore a sua natnralidadee nas-

cimento. Vivia sem duvida em 1781, quando come(ou a imprimir a sua versio

da Historia de Portugal por Laclede; porlm era de certo faleddo em 1786,
anno em que Joaquim Josd da Costa e Sa publicava o Dkeionttrio Frances Por-
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Xz, no qnal se fala d'elle cotno de quern nSo existia. Parece que viv^ra

ttario, e morr^ra sem descendentes. A sua vida 6 tio pcuco conRecida,

que procurando Pedro Joa^ de Figueiredo por fim do seculo passado recolher

algumas noticias d'ella, nSo acbou quern estivesse no caso de subministrar-lhe

as informafdes oue desejava. 0 que nSo padece contesta^ao 6, que fdra bomem
estudioso, trabalnador e mnito lido noa livroa dos nosaos antigos clasaicos, cuja

propriedade e purezA de locu(Ao forcejou por imitar noa seua eacriptoa, que
em geral nSo paaaam, comtudo, de meraa traducfOea de originaea estrangeiroa.

Teve eatreita aniiaade e convivencia com Francisco Manuel do Nascimento,
como bem ae collige do modo como eate fala a aeu reapeito em varios logarea

das suas obras.

Henoa bem avisado andei, quando incidentemente (no tomo i do Dice.,

artigo Antonio Ribeiro dos SanctosJ como que puz em duvida que Manuel de
Souaa tivease pertencido i Arcadia. Tal duvida acha-se de todo deafeita, pe-
rante a declara;Ao que elle proprio apreaenta no rosto da Historia antiga de
Rollin, onde expreaaamente ajunta ao aeu nome a qualiflca;Ao de «Socio» d’a-

quelle corpo.

Eia-aqui a noticia de tudo o que d’elle aei publicado, tendo para mim que
mais alguma couaa anda impreaso sem o aeu nome (n'este caso se acham tam-
bem algumaa das que vSo mencionadas)

; e que em poder do livreiro-editor

Francisco Rolland licaram outraa, que nunca viram a luz.

1323^ Novo Curto de Mathematica, para uso dos offieiaes engenheiros e

d'artUherui, por mr. Beilidor: traduzido no idioma portugun. Lisboa, na Oflic.

de Miguel Mianeacal da Costa 1764. 8.* 4 lomos com 371, 324, 3^, 3S9 pag.

acompnhados de e.stampas.

1.326) Elementos da Historia antiga, por mr. RoUin : traduzida em porln-
guez. Ibi, 17. . 8.“ tomos 1." e 2.”

1327)

0 Telemaco de mr. Francisco de Salignac de la Motte Fenelon, etc.

traduzido. Lisboa, na Offle. de JoAo Antonio da Silva 1776. 8.° 2 tomos. Foi
esta, me parece, a primeira versAo que da obra se imprimiu em portuguez

(V. jooouim Jdsi Gaetano Pereira e Sousa, e Jose Manuel Ribeiro PereiraJ. Alguns
pretenaeram, fundadoa em antigas tradigdes, que Manuel de Sousa s6 empres-
lAra para esta versSo o aeu nome, sendo ella em verdade de Francisco Manuel.
Um doa que assim o affirma poaitivamente 6 Josd Maria da 0>sta e Silva, na
biographia de Filinto, que puolicou no Ramalhete, e na que destinava para o
Ensaio critico biographteo dos Poetas. Seia como for, 6 mister que se nSo con-
funda esta com outra edifAo da mesma obra, publicada mais tarde com o titulo

seguinte:
Aventuras de Telemaco, fUho de Ulysses; traduzido do original francs;: na

lingua portugueza. Segunda edifdo correeta e emendada pelo metmo traduclor
da primeira edifSo d'estas Aventuras. Lisboa, na Offic. de Lino da Silva Godi-
nbo 1784. 2 tomos. 0 pbraseado e linpagem d’esta diflerem considerabilis-

simamente da de 1776, e para logo se ve confrontando-aa, quesabiram de dif-

ferentea pennas.

Ha porem uma edi(Ao conforme i de 1776, Lisboa 1825. 8.° 2 tomos.

1328)

Tariuffo ou o hypoerita: comedia do senhor Moliire, traduzida em
ndpor para se representar no theatro do Rairro-alto. Lisboa, na Offic. de Jose
da Silva Nazaretb 1768. 8.° de 144 pag.— Posto que impressa com o nome de
Manuel de Sousa, Jose Maria da Costa e Silva sustenta egualmente que esta

veraSo e de Filinto.

1329)

0 PeSo fidalgo: eomedia do senhor Moliire, traduzida em vulgar,
para se representar no theatro do Bairro-alto. Ibi, na mesma Offic. 1769. 8.°

de 183 pag.—Quanto a esta, nSo sei que ninguem se lembrasse de espoliar o
Sousa da sua patemidade.

1330)

Discurso deerea do modo de fomentar a industria do povo: tradu-
zido do hespanhol. Lisboa, 1778. 8.*—Sem o nome do traductor.

TOMO Tl 8
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1331) Tratado dot obrigafSet da vida dtrista, etcriplo em franctx pHo P.

de Tracy, e traduzido em nUMr. Lisboa, 1779. S."

1332) Hiitoria geral de Portugal por Mr. la Clede, traduzida em vulgar t

ilbutrada am muUat notas hitUirtcas, geogryihiau e critieat, e com algumas
diuertapSet tingulares, etc. Lisboa, na Typ. Roltandiana 1781 a 1797. a.° fr.

16 tomos.— Consta que n’esta versSo tivera parte Manuel Jos6 da Silveira

Lara, de qnein ji fiz menpSo no presente volume. Sahiu poi^m sem os nomes
dos traductores. Alguns tomos ji foram posteriormente reimpressos na inesma
oSicina.

1333) Vida de Theodotio o grande, por Mr. Flechier, traduzida em vul-

gar. Ibi, 178... 8.“ gr.

13M) Hittoria do$ dezcobrimenloi e conquistas dos jaortuguezes nos Jndias

orientaes e oecideniaes: traduzida do francez. Lisboa, l786. 8.* 4 tomos.—

£

versSo da que imprimira com o mesmo titulo em Paris o P. Laflitan, da compa-
nhia de Jesus.— Crcio oue foi modernamente reimpressa.

1335) Compendia de Mathemalica, ou elementos de Arithmetica, Algebra e

Geomelria, traduzido de Saurin. Lisboa, 1789. 8.°

1336) A El-rei D. Joseph nosso senhor, na occasido em que o povo de Lis-

boa the erigiu uma estatua equestre. Ode. Sem logar, nem anno (mas foi impressa
em Lisboa, na Regia UIBc. Typ. 1775). Foi. de 4 pag. Unica prodiic^So poe-
tica de Sousa que at6 hoje vi impressa, ao menos com a declara^ao do seu

nome, que traz no 6m. Devo poi^m crer que compuzera muitas outras, e taes

que Ihe mereceram o alto conceito que d’eile, na qualidade de poeta. fazia An-
tonio Ribeiro dos Sanctos, como se evidencda pela epi.stola inserts no tomo i

das Poesias d'Elpino Duriense, a pag. 35.

«Tu, oh Sousa,

Quo muito podes na thobana lyra,

Escolho ao novo canto teu divino

Horde sublime, urn principc d’Elysia, etc.>

MAIVIJEL DE 80U8A FERREIRA, Official da Armada, do qual se

me prometteram informacdcs atd hoje nlo cbegadas. Creio que foi nm dos com-
prenendidos na intitulada Septembrisada de 1810 (vej. Vteente Jose Ferreira

Cardoso da CostaJ.— E.

1337) Tratado da alagafdo dos navios. Lisboa, 1818.

P. HANDEL DE 80D8A MOREIRA, Presbytero secular, Formado
em Canones na Universidade de Salamanca, e incorporado na de Coimbra;

Abbade em varias egrejas, e ultimaniente na de S. Raae, termo d’Alfanden da

Fd em Traz-os-montes : Academico da Academia Real de llistoria, etc.—N. na
villa do Mogadouro, e m. a 13 de Dezembro de 1722 com 74 annos d’edade.

—Vej. a sua biographia no Ensaio Critico de Costa e Silva, tomo x, pag. 125

e seguintes.— E.

1338) Theatro historico, genealogico y panegyrico, erigidn a la immortali-

dad de la excellenlissima casa de Sousa. Paris, en la Imprenta Real 1694. Foi.

gr. de 48-986 pag., afora as do indice; com trinta estampas e outras tantas vi-

nhetas gravadas em cobre, e nm ftonOspicio aUegorico, delineado por B. de Al-

meida, que pelo appellido incuica ser portuguez.

Elate livro d sem duvida para o sen tempo um monumento estimavcl da

arte typographic^ e para nds importante pelas noticias que contdm, posto que

seja escripto na lingua castelhana. 0 seu pre;o regular d de 2:400 rdis, e tanto

paguei por um aceiado exemplar que d'elle possuo.

(ionsta que esta obra fdra composta i instancia e por diligencia do car-

deal Sousa, que desejando etemisar as memorias de sens antepassados elegeu

para essa empreza o dr. Manuel de Sousa Moreira, tido na conta de um dos
mai« discretes bomens do seu tempo, como Ihe chama o contemporaneo P.
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D. Manael Gaetano de Sousa. 0 mesmo cardeal mandou com grande diapendio

estampal-a em Paris, na imprensa real, i soa costa; e assim mesmo gravar os

trinta retratos, primorosamente abertos por Giflart, que representam os as-

cendentes da casa de Sousa desde o principio em que ella come(ou aU o tempo
da publica^ao do livro; no qual (se damos credito a Barbosa) • compete a arte

^ographica com a el^ancia historica, em obsequio de tio elevado assumpto.*

0 cardeal patriarchs S. Luis na sua Luta dot AtHtiat portuguezet, pag. 14,
qualiflra tambem as gravuras de excellentes, etc.

Manuel de Sousa Moreira foi, emquanto predominou entre n6s o gosto da
escbola hespanhola, celebrado como um dos melhores poetas da sua edade;

sem que comtudo as suas numerosas obras lograssem jimais as honras da im-
presslo. Os curiosos e amadores contentavam-se de possuil-as manoscriptas.

Podem ver-se os titulos na Bibl. de Barbosa. Eu conservo em meu poder o
transumpto de algumas, copiadas em boa letra, caracter do meiado, ou pooco
mais, do aeculo xvm. 0 tilulo i

:

1339) Variat obrat poeticat de Manuel de Souta Moreira, o abbade de S.

Bade.—Volume enquadernado em cameira, em formato de 4.*, com 466 pag.

innumeradas. Alem de 19 sonetos, varies romances, endecbas, e outros versos

avulsos, contdm-se no dito volume: Saudadet de Silvio e queixat de Manlio,

egloga em duas partes, que comprebende 157 outavas; Prometkeo, tabula al-

legorica em castelhano; Memoriat de A/fonio de Albu^rque re^etenladat em
unui carta na sua norte a el-rei D. Manuel, especie ue pMma destinado a ce-

lebrar as fafanbas do herde da India, em fdrma de cantos on extensos roman-
ces de coplas octosyllabas; uma Carta da condesta Mathilde de Bolonha a D. A f-
{onso III, e outra de D. Ignet de Castro ao principe D. Pedro, ettando tenten-

eiada a morte, ambas na mesma especie de metro, e tambem assls extensas;

uma Egloga a morte de Antonio Teuet da Silva, em 46 outavas, etc. Alnmas
d’estas poesias se acham transcriptas na Integra, e de outras apparecem Toneos

extractos no Entaio Biogr. Crii. de Costa e Silva, tomo x, de pag. 130 a 199;

sendo opinifo d’este critico • que Manuel de Sousa Moreira fdra escriptor muito
instruido para o sen tempo, poeta de rica imaginaflo, fecundo, elegante e

ponco iscado dos vicios do culteranismo comparativamente aos seus contempo-
raneos; e que as suas obras merecem a atten;So dos amadores da poesia:

concluindo, que fdra muito de desejar que alguem se lerobrasse de as publicar

completes pela imprensa, etc., etc. > Nlo sei se cste desejo serl ou nSo acceita-

vel; pordm estou certo de que ninguem se lembrara seqner de o realisar.

Quern ousaria emprehender ^r sua conta a impressao de aous volumes, pelo

menos, de versos, para ter a consola^o de extrabir vinte, ou trinta exemplares,

ficando o resto para mantimento da traga?

P. MANUEI/ TAVARES, Presbytero da Congrenglo do Oratorio de
Lisboa, e natural da mesma cidade, falecido segundo Barbosa, no anno de
1735.— E.

1340) Portugal dluslrado pelo lexo feminino: notieia historica de muitas

heroinat portuguesat, que fioreceram em virtudes, letras e armas. Tomo l. Lis-

boa, por Pedro Ferreira 1734. 8.° de xm-194 pag.—Sabiu com o nome de

Diogo Manuel Ayres de Azevedo, que dizem ser innSo do auctor.

A obra diviue-se em tres paragr^hos, que tractam 1.* de beroinas portu-
gnezas que floreceram em virtude ; z.° das que floreceram em letras ; 3.* das

que Ooreceram em armas. Promettia o auctor a continuapSo em segundo vo-

lume, que nSo cbegou a publicar, talvez porque a morte o impedisse.

Creio que os exemplares d'este livro, de que se faz pouca estima, nSo
t^m excedido no prego a 300 rdis.

De assumpto analogo se occuparam em Portural outros nossos escripto-

res, como se p<We ver nos artigos Fr. Joao de S. Pedro, Pr. Luis dot Anjot,

Pedro Joti de Figueiredo, etc.

8 .
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MANUEL TAVARES DE CARVALHO, natural da cidade do Porto

E.

1341) Relafdo e diseurso lobre a intiqne e notarel proeUsao, em que foi le-

vada d cidade do Porto em 1644, o lagrada irnagem do Saaclo Christo de Bou-

; onde se conta da sua antiguidade, memoriae da sua milagroea vinda, e euc-

ceesos depoie me eahiu na praia do logar de Malosinhos, com outrae maravilhae

merecedoras ae se dar nolieia d’eUas. Coimbra, por Diogo Gomes de Loureiro

1645. 4.<’— Opusculo raro, citado por Barbosa e pelo sr. Figaniire, mas de que

nSo pude ver ainda algum exemplar.

Vej. sobre o assumpto os artigos Antonio Cerqueira Pinto, e Antonio Coe-

Iho de Freitas.

MANUEL TAVARES CAVALLEIRO, Medico, natural de Portale-

are. SSo estas as indicajOes unicas que de sua pessoa nos conservou Barbosa.

Vi!-sc pelas obras que nos deixou, que vivia na segunda metade do seculo xvii.

— E.

1342) (C) RamaUiete juvenil. Lisboa, por Miguel Deslandes 1687. 8.° de

xvi-350 pag. (teiido frontispicio duplicado, e n’um delies gravado o escudo das

armas da pessoa a quern o hvro foi provavelmente dedicado).— CompOe-se esta

collecjio do lyras, sonetos, eclogas, can(des, romances, decimas e coplas, etc.

£ livro pouco vulgar, cuio prefo tern chegado, creio, ato 600 rSis.

1343) (C) Can^ a victoria de Montes-claros. Lisboa, 1664. 4.“—Anda
tambem inserts no Hamalhete juvenil.

Jos£ Maria da Costa e Silva no Ensaio biogr. crit., tomo x, dedica ao

exame dos versos d’este alumno da cscbola castelbana um longuissimo capi-

tiilo, de pag. 84 a 124; e abi transcreve e analysa boa parte das suas poesias:

qualiflcaiido-o de poeta essencialmente mediocre, acha-lne mais espirito que ta-

lento, mais gra^a que imagina(io; mais delicadeza que for(a; mas diz que a

sua lineuagem 6 em geral pura, a sua expressSo muitas vezes elegante, o sea

cstylo facil, corrente e ameno, a sua versi6ca;3o harmoniosa, e as suas rimas

bem collocadas. Este conceito differe por^m notavelmente do erne a respeito de

Tavares Cavalleiro forma o P. Francisco Jos^ Freire nas suas Reftexoes sobre a
lingua portugueza, no tocante d liiiguagem, que este considers • pouco recom-
mendavel em pureza e correc(3o ! >

MANUEL TAVARES DE SEQUEIRA E 8A, Formado em Direito,

Jiiiz de fdra da villa de Redondo na provincia do Alemtejo, e depois Ouvidor
ceral na comarca de ParanaguS no estado, hoje imperio, do Brasil; Secretario

da Academia dos Selectos, estabelecida no Rio de Janeiro, etc.—lenoro tudo

o que diz respeito d sua naturalidade, nascimento e morte : e peior do que isto

aconteceu a Barbosa, que nem ao menos teve noticia do seguinte livro por elle

publicado, no qual se encontram bastantes composi(6es suas, tanto em prosa
como em verso

:

1344) Jubilos da America, na gloriosa exaltofao e promogao do iU."* e ex.“°

sr. Gomes Freire de Andrada, do consdho de S. M., governador e capilao-ge-

neral das capitanias do Rio, Minas-geraes e S. Paulo, ao posto e emprego de
mestre de campo-genered, e primeiro commissario da medicao e demarcagao dot
dominios meridionaes americanos entre as duas cordas, fidelissima e catholica.

Collecgdo das obras da Academia dos Selectos, que na cidade do Rio de Janeiro

se celebrou em obsequio e applauso do dito «r.“* heroe. Lisboa, na Offic. do dou-
tor Manuel Alvares Solano 1754. 4.* de lxxx-363 pag.

Consta de grande numero de obras em verso e em prosa, nSo s6 dos ara-
demicos, mas de outras pessoas que, nio o sendo, foram comtudo convidadas
a concorrer para o festejo com as suas produejOes.

Rarissimos exeinplares tenho visto d’este livro, e sd ha poucos annos tive

occasiSo de comprar um, por acaso, pagando por elle 480 rdis. Tenho para
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mini, que a maior parte aeriam remettidos para o Brasil, onde provavelniente

aJguns se encontrarto.

• MANUEL TAVARES OA SILVA, Coneco na episcopal da cidade

de S. Luis do MaranhSo, Baebarel formado em Toeologia pela Universidade
de Coimbra, na qua! se eraduou aos 30 de Maio de 18S3, depois de frequentar

com distincfSo o cnrso da respectiva faculdade, tendo feito os primeiros estu-

dos como alumno do seminario diocesano da sua patria. boje no mesmo se-

minario Lente proprietario da cadeira de Tbeologia dogmatica, e substituto da
de Theotogia moral; Delegado da Instnicflo Publica da capital, e Presidents

bonorario da Sociedade Lilteraria Atbendo Maranbense.— N. na freguezia de
S. Josd da villa de GuimarSes, da provincia e biroado do Haranblo, a 22 de

Julbo de 1829, sendo filho legitimo de Manuel Tavares da Silva, negociante

da pra;a de S. Luis, e de D. Anna Gertrudes Cordeiro. Sinto que a praxe ado-

ptau na organisa;Io d'este Diceionario Biblio^jAico, nio me consinta tran-

screver aqui a extensa e desenvolvida noticia oiographica que d’elle me foi re-

mettida do Hio de Janeiro, e que talvez aproveitarei mais de espa;o eni'melbor

opportunidade.— E.

1345) OrofSo recUada not txeguiat de S. M. F. a tetdiora D. Maria II,

rainha de Portugal, que na egreja cathedral fiseram ctlebrar ot ill."^ ere. Vice-

consul da nofdo porlugueza, e demait jiorlugueses residentes n'esta cidade etc.

— Sabiu primeiro em um folbeto com o titulo : Exequiat que pela infausta e

sentida morte de S. M. F. a senhara D. Maria 11 fizeram em IS de Maio de

18S4 ot portuguexet residentes na cidade do Maranhao. Maranblo, T>p. de

J. C. H. da Cunba Torres 18S4. 8.* gr. de 40 pag.— Foi depois reimpressa

em separado, Ponta-delgada, Typ. do Correio Micbaelense 1854. 8.* gr. de

16 pw.
Esta ora(So, e outras que me consla existirero impressas, mas aue nSo

pude ver, taes como um Sermao das ouarenta horat, pri^o peh aeteanfo

etemo das almas dot fieit, que tuccumoiram a variola em 1857 ; o da proda-
mofdo do dogma da immaculada Coneeifoo da Virgem Sanclittima

; e muitos
ainda ineditos, pordm que parece acbarem-se proximos a sabir i luz reunidos

em volume com o titulo : Meus entaiot oratonot ou dez conferenciat prigadas

na se cathedral de N. S. da Victoria da diocese de S. Luis do Maranhdo, tdem
grangeado ao seu auctor uma justa celebridade, e os encomios da imprensa
penMica do seu paiz, que na edade de trinta e dois annos o proclama um dos
primeiros oradores e tbeologos brasileiros da actualidade.

1346) Manual EecUsicutico, ou collecfiio de formulas para qualquer pessoa

eedesiastica ou secular, poder reguiar-te not negoeiot que tiver a tractor no fdro

gradoto ou livre, e conteneioso da egreja. Aeompanhado de cadastros de diver-

tot proeettot, regulamentos, portarias de faculdadet, regimentos de custas vara

0 foro graeioto da egreja, taoella dot emolumentos parochiaet, e nota dot aocu-

mentos e outrot papeit tubjetiot ao tMo naeional, e uguido de uma tgnoptit

chronologica dot alvardt, Uit, decrelot, attenlot, provisoes, retolufies, potla-

riat e avisos do govemo, tendentet a ampliar, rtttringir e regular o direilo

eccUsiastieo da egre^ bratileira ; atsim como de algumas bullat e variat ditpo-

tifSet da sancta te, que tendo-Uie peculiaret, constiluem at luat liberdadet.

Approvado peh ex.“ e r«c.“ tr. D. Manuel Joamim da Silveira, bitpo dioee-

tano. S. Luis, Typ. do Progresso 1860. 8.* gr. de 8-310 pag., e mais uma no
fim innumerada.

N'esta obra, que se diz ser escripta com erudi^o e aturado trabalbo, pres-

tou seu auctor um grande service n2o sd aos paro^os e mais ecclesiasticos do
imperio, mas tambem a todas as pessoas do fdro, que n’ella encontram a legis-

lafte patria sobre negocios ecclesiasticos, e as disposifdes canonicas e ponti-

Bcias, que particularmente dizem respeito 2 egreja do Brasil, e que muito Ibes

imports saber.
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KANUEL TEIXEULA CABRAL DE MENDON1;;a, de ciyas cir-

cumstaocias pessoaes me faltam ainda agora informajdes.— N. provavelmente

no ultimo qoartel do seculo xvui.— E.

1347) O Gnarda-ihrot modemo, ou cur$o completo de instruefoee elemen-

lares eobre at operafoet do eommercio, tanto em mercadoriat como em banco.

Offereeido ooi negociantu portuguezes. Divide-te em doit voltmet ; o l.° conldm

em retumo a hi^ria do eommercio em geral, uma demonttragao elara e brete

da lUUidade que retuUa d mocidade do ettudo da geoaraphia: a pratica dot te-

gurot, letrat de eambio, avariat, cambiot, reducfSo dot moedat, petot e medidat

eitrangeirat dt de Portugal; a regra conjuucta; e finalmente ludo quanto dix

retpeito aoi oito ramot geraet em que o eommercio le divide.— 0 2.* tracta do

methodo de eseripturar ot livrot de negocio par partidat dobradat, tegundo o et-

tyb moil modemo e utado not principaet eteriptoriot meramtit da Europe So-

gunda edifSo mait eorrecta e augmenlada pelo memo auctor. Tom. i. Lisboa,

na Imp. Re^a 1823. 4.*, formato oblongo; de 377 pae. e mais tree de iodice

final. (A pnmeira edi^ mais incorrecta sabira em l816, no formato de 4.*

vulgar.)— Tom. ii. Que tracta dot partidat dobradat. Ibi, na mesma Imp. 1816.

4.° oblongo de 276 pag.

Supplemento ao Guarda-livrot modemo, ou cuno completo de inttrucfHet

elementarn uAre at operagOet do eommercio, tanto em mercadoriat como em
&oneo. Tomo i. Que eont/m prineipiot de eeonomia dvil, e direito mercanliL

Lisboa, na Imp. Regia 1818. 4.° ouongo. De vin-369 pag. e mais 6 de indice

final.

Todo o conteUdo n'estes tree volumes aio extractos, recopila;des e traduo-

gOea de outros auctores nacionaes e estrangeiros, como se poaeria mostrar por

meio de uma analyse circumstanciada, que todavia omitto por nSo julgal-a

necessaria.

1348) Manual de NegoeiatUet, etc. Lisboa, Imp. Regia 1816.— Obra de
dezeseis folbas de imprest.

1349) Elementot da grammatica fraueexa, etc. Ibi, na mesma Imp. 1817.

8.* gr.—Edi^ de mil e quiobentos exemplares, mas que apesar d’esta pro-

fusSo com dimculdade apparece de venda no mercado. Ignoro que destino levou.

MANUEL TELLE8 DA SILVA (1.*), 3.‘ Marquez de Alegrete e 4.'

Conde de Villar-maior, Secretario perpetuo da Acad. Real da Historia Portu-

S
ueza, etc.— N. em Lisboa a 6 de Fevereiro de 1682, e m. a 9 de egual mez
e 1736.— E.

1350)

Hittoria da Academia Real da Bittoria Portugueza. Lisboa, por Josd

Antonio da Silva 1727. 4.° gr.

Pdde ser lida com proveito, e especialmente o prologo, em que se contdm
uma resenha curiosa dos nossos antigos historiadores, acompaiibada com os

jnizos criticos relativos a cada urn d’elles, e Is obras que compuzeram.
Na CoUeegSo dot Doeum. e Mem. da Academia vein algumas Contat de et-

tudot, Diteuriot, Elogiot, etc. da penna do mesmo auctor.

MANUEL TELLE8 DA SILVA (2.°), 6.* Conde de Villar-maior, e de-

pois 2.° Marquez de Penalva, Academico da Acad. Real da Historia, Fundador
e Secretario da Academia dos Occultos, e ultimamente Socio da Acad. Real das
Sciencias de Lisboa, etc.— N. em Lisboa a 23 de Fevereiro de 1727, e m. a

25 de egual mez de 1789.— E.

1351)

Elogio funMtre do P. D. Joti Barbota, derigo regular, etc. Lisboa,

na OfiBc. de Ignacio Rodrigues 1751. 4.* de xiv-21 pag.

FR. MANUEL DE SANCTA THERESA E SOUSA, ebamado no
seculo Manuel Antonio de Sousa e Torres, Franciscano, natural da ddade do
Porto. Viveu nos ultimos annos do seculo xvii, e na primeira metade do se-
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gainte. Na moderniaaima edi(<o daa Obnu de CamBet, coordenada e diri^a
pelo ar. Visconde de Juromenha. tomo i, a pag. 353, Id-ae qoe Pr. Manuel de
^cta Theresa naacdra no 1 ° de Janeiro de 1696, e professdra a regra aera-

phica a 8 de Septembro de 1700; no que ba palpavel equivocapio, on pelo

menoa erro typographico.— E.

1352) Imi^neida, poema heroico em outava rythma, que tracta da deca-
dencia de Portugal desde el-rei D. Sebastiio, atd i aua exalta^ em D. JoSo IV.

— Creio ter viato o manuacripto original d’esta obra na collecpAo do 6nado
Francisco de Paula Ferreira da Costa; por^m nio sendo do roeu primeiro in-

tento occupar as paginas do Diceionario com a deacrippio de ooras nto in-
pressas, deixei de tomar eni tempo as precisas indicapdes. Advertirei pordm,
que urn trecbo do referido poema, que consta de dezoito oitavaa, nas quaes o
anctor descreve poeticamente a provincia do Miuho, se acha impreaso na obra
(boje rara) Os Eitranqnm no Lima, por Manuel Gomes de Lima Bezerra, no
tomo I, nag. 88 a 92. Vej. tambcm urn artigo do sr. Pereira Caldaa no Instituto

de Coimnra, tomo i, pag. 139.

MANUEL THOMAS, natural de Guimaraes, e nascido (aegundo Barbosa)

em 1585. Ignora-se a sua proGssSo, bem como as demais circumstaneiaa rela-

tivas 1 sua vida, passada quasi toda na ilba da Madeira, onde (ao dixer do
mesmo Barbosa) morreu a final assasainado por um filho de urn ferrador, aos

10 de Abril de 1665, qnando contava 80 annos de edade, sem que todavia ae

nos patents o inotivo quo bouve da parte do assassino para practicar tal atro-

cidauet— E.

1353) fCJ Intulana de Manuel Thomdi, a Joao Gomahet da Camara, conde

da Viila-nooa da Calhela. Anvers, em casa de JoSo Meursio impressor 1635.
4.* de xx-494 pag., e mais uma no fim com a errata.

£ um poema heroico em dez livros ou cantos de oitavaa rythmadas, que
tern por assuinpto o descobrimento da ilba da Madeira.

Mi de exemplares vendidos, quando bem tractados, de 1:200 a 1:600 rdis.

Poncos tenho visto no mercado.

1354) (C) 0 Phenix da LutUania, ou aceiamofoo do termiuimo ret de

Portugal D. JoSo IV: poema Heroico. Ruan, por Lourenpo Maurry 1649. 4.° de
xxrv-^2 pag. Tern aldm do rosto impresso um firontispicio allegorico aberto

a buril, e um retrato do auctor, sob cuja effigie se gravou o disticno seguinte:

• Qui fuit, eat, erit, effigies en unica Thomae,
• Olieus iegenio, solus et ipse solo.»

Tenho pordm observado em alguns exemplares riacadas, ou trancadas com
tinta a pqnto de ficarem de todo illegiveia, as palavras « Qui fuit, est, erit,» sem
poder ^lingir que escrupulo ou melindre censorio determinou tal auppresato.

Consta o pMma de dez livros, ou cantos em oitavaa rythmadas. Os exem-
plares sSo algum tanto menoa raros que os da Insulana; isto d, wparecem de
venda mais vezes: e o seu prefo varia, creio eu, entre 800 e 1:200 rdis.

1355) fC) Vniao taeramental, offerecida a el-rei D. Joao IV do nome, e

XVIII entre os reie poriuguesee. Ruan, por Loureo(0 Maurry 16M. 8.*

£ consagrada a celebrar o mysterio da Eucbariatia, e dividida em aejpte

hymnos, ou cantos, com um proemio tambem em verso, dirigido ao sobremto
rei.

Na Bibl. Nacional existe um exemplar d’esta obra, bem como das dnas su-

periormente mencionadas. Sao ellas as que da BM. de Barbosa passaram para
0 pseudo-Cotalopo da Academia. 0 collector d’este omittiu do mesmo auctor as

quatro seguintes, das quaes a primeira d indubitavelmente escripta em caste-

Ibano, e provavelmente o serSo as outras tree, sendo esse talvez o motivo da
omissSo praticada no catalogo.

135o) Poema del angehco doctor Sanelo Thonm. Lisboa, 1626. 8.* de 293
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folhas.—Vi na livraria de Jesus utn exemplar, falto de roslo. Diz-ee qne o au-
cior compozera este poema aos desesepte annos de edade.

*367) Rimtu tacrat, dedieatku a todot o$ sanetoi. Anvers, por JoSo Meursio
16m. 8.»—^nda nSo pude vel-as. Que o titulo 6 em portuguez, nSo rcsla du-
vida. Sel-o-ha porim o contexto?

1^) Thwuro de virtual. Anvers, pela viuva de JoJo Cnobaro 1661. 8."

-Barbosa (do qual tirei eslas indica^des) diz qne consta de vinte e urn ro-
mances, que 0 aactor intitulira hymnoe: nada declara quanto i lingua
em que sSo escriptos.

1369) Dwinuu a um peceodor arrepmdtdo.—SSo (conforme Barbosa) vinte
e duas, impresses em uma folha ao alto, sem anno nem logar da impressSo,
tendo na parte superior uma estampa de Christo crucificado, a cujos p6s se vd
o peccador ajoelhado, com as mSos ergnidas, em acto de supplicar.

Foi Manuel Thom&s um poeta da eschola gongorista, de cujos preceitos se
mostrou sempre afervorado discipulo. Posto que o seu estylo seja, como con-
vinha a essa eschola, turgido e emphatico, o que abunde em iddas byperbolicas,
em amnliflca^des e conceitos, etc., nem por isso deixa elle do possuir seu me-
rito real, como homem dotado de ingenho fecundo e de viva imagma^. A maior
parte dos defeitos que se Ihe notam, nSo sSo seus, mas do seculo em que viveu,
e das ruins doutrinas com que foi educado. 0 erudite Francisco Josd Freire na
sua Arte Poelica cita com louvor, e por mais de uma vez, a Jntulana como uma
das nossas epopeas mais notaveis; e em verdade parece ser esta a mais valiosa

composi^ de Manuel Thomis; o seu maior peccado 6 talvez a sua niiuia ex-
tensSo, porque bem poderia reduzir-se a cinco ou seis cantos, com o que ficaria

de certe mais perfeita e regular. 0 Phenix da Lutilania, sobre ser mais falto de
artificio poetico, 6 mais eivado de gongorismo que a Inttiana, e n'elle supera-

bundam os conceitos rebuscados e o mau gosto do estylo. Quanto a linguagera

o referido Freire o cita a miudo nas suas ReflexSet lobre a Lingua porL, mas
n’essa parte sempre com reparos criticos, censurando-lhe, ora a mi escolha dos

termos, ora a incorrecfSo dos voeabulos, ora finalinente a excessiva liberdade

que toinara em aportuguezar vozes latinas, etc., etc.

MANUEL THOMAS DE SOUSA AZEVEDO, Bacharel formado em
Direite pela Universidade de Coimbra em 1848, Juiz de Direito da comarca de
Villa-franca, Ajudante do Procurador geral da Corda, etc.— Foi natural do Lis-

boa, e lilho do sr. visconde de AIgds, Josd Antonio Maria de Sousa Azevedo.
M. promaturamente aos 3) annos de edade em 28 do Mar^o de 1859.—Vej. a

sua necroloma no Jornal do Commercio n.* 1666, de 2 Abril de 1869.— E.

1360) Relatorio apresentado ao Minitlerio da Justiga em iO de AbrU de

1857. Lisboa, na Imp. Nac. 1867. 4.* gr. de 104 pag., com mais quatro pag. in-

numeradas, e uma de errata.— Edi(So nitida.

Relatorio apresentado ao Ministerio da Justifa em 20 de Outubro de 1868.

Ibi, 1869. 4.° gr. de 247 pag. e uma estampa. E tambem edifio aprimorada.

Versam estes Relatorios sobre o melhoramente das prisdes, e adop(io
do systems penitenciario, etc. Foi trabalho muito elogiado, e qualiflcado de
• iuiportantissimo e novo entre nds, e que poderia ser de grandissima utilidade

publica* em um artigo inserto no JnslUuto de Coimbra, vol. vi, a pag. 131.

D. MANUEL DO TOJAL E SILVA, Clerieo regular Theatino, Acade-
mico da Acad. Real de Historia, e de nutras Socieoades litterarias do seu tem-

po.— N. em Lisboa, e ahi inoireu a 29 do Novcmbro de 1738, com 68 annos
de edade.—A sua biographia anda nas Mem. Historicas dos Clmgos Regulares

por D. Tliomis t^tano oe Bem, tomo ii, pag; 1 a 6.— E.

1361) (CJ Sermao do desaggravo de TChrislo sacramentado, premsdo na
igreja de ^ta Engracia. LisbM, por Bernardo da Costa Carvalho 1/06. 4.°

oe 22 pag.
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136t) (C) Serm6es. Prinuira parte. Lisboa, por Joad Antonio da Silva

1738. 4.* De xvi-3S4 pag.—A aeganda parte eonservava-se manascripta na
livraria da casa de S. uetano.

1363) (C) Corda dot doree da Virgem. Maria, e ntodo de le oect^r nui><

algum eepofo de tempo . .. na meditafdo de suae rigorosissimas penas. Mm logar

nem anno de impresaSo. 12.*

Os aermdes d’este padre sio grave e sisudamente esciiptoa, tanto quanto

0 comportava o gosto do seu secmo. No estylo e linguagem leva indisputavel

primasia sobre a maior parte dos aeus contemporaneos.

Bate escriptor tern tambem algumas obras na CoUeeeao dot Doeum. e Mem.
da Acad, de Mist., e outras em prosa e verso, espalhadas por diversas collec-

(des, etc.

FR. ICANUEL DA TDINDADE, chamado no seculo Manuel Roviaco

Lobo, Franciacano, Misaionario apostolico do seminario de Brancanea, junto

a &tabal.— Natural do termo do Crato. NSo constam as dataa do seu naaci-

mento e obito.— E.

1364) Bibliolheea do Mundo vitivei e tncuteel da elerna FUotofia. Thea-

tro eopioso de divinat reflex^, dividido em duat partes, sobre at ^sties po-
lemicas, dogmatieas, theologieas, esdtolattiatt, moraet e mystieas. Lisboa, por
Miguel Rorlngues 1752. Fol. de xxiv-714 pag.

£ obra de erudi(go, e que deveria cuslar assas de trabalbo ao seu anctor.

Poram o estylo e a linguagem em que esta escripta nada tdem que a recommende:
por isso os exemplars, que apparecem sem grande difficuldade, dormem soce-

gad^ente nas lojaa dos livreiros a espera de compradorea.

V. MANUEL DO VALLE DE MOURA, Formado (se nlo me engano)

em Direito Canonico pela Universidade de Coimbra, e Depulado da Inquisi^ao

de Evora, etc.—Foi natural da villa de Arraiolos no Alemtejo, e m. em 1650.

Veja-se n’eate Diccionario o artigo Parodia ao primeiro canto dot Lu-
iUtd4U.

MANUEL VAZ CARRILHO, nome de um escriptor supposto, de quem
fala o abbade Barbosa no tomo ni da Bibl., attribuindo-lhe ahi a traducfio das

Medilagoet do P. Villar-castim, e da Imilofoo de Christo ou Contemptut mtmdi,
impressas em 1670, obras que i4 no tomo i elle proprio mencionira em nome
do verdadeiro traductor DiogoVas Cariilbo. Corrija-se portanto esta duplica-

fio na Bibl. Las.

P. MANUEL DA VEIGA (1.*), iesuita, natural de Villa-vi(osa. Nunca
acceitou nem serviu cargo algum na Ordem. M. em Lisboa a 15 de Janeiro de

1647, quando contava 80 annos de edade e 64 de Companbia.— E.

. 1365) (C) Relafdo geral do estado da christandade da Ethiopia, etc. Com-
posta e copiada das cartas que os padres da Companhia de Jesus escreveram da
India, dos annos de 624, 625 e 626. Lisboa, por Mattheus Pinbeiro 1628. 4.*

de u-124 folbas numeradas pela /rente.

£ livro estimado e procurado como o sSo todos os de assoropto similbante.

0 prefo regular dos exemplares creio ser de 1:200 rais, ou pouco mais. No Ca-
talogo da livraria de Lord Stuart o encontrei descripto duas veies, a primeira
sob n.‘ 4260 com a nota de raro; a segunda sob n.* 4304 com a noU de ro-
rtMtiNo. Esta ultima quaJifica(4o de certo Ihe nio compete, pois eu proprio
tenbo visto d’elle qnatro ou cineo exemplares.

1366) fC) Tractado da vida, virludet e doutrina admiraeel de Simio Go-
mes portugues, vulgarmente chamado o capateiro saneto. Lisboa, por Mattheus
Pinbeiro 1625. 8.*— Ibi, por Francisco Villela 1673. 8.* de xvi-236 pag. sem
contar as do indice final. (Barbosa nSo conbecen esta segunda edi(Ko, da qnal
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teobo nm exemplar comprado por 480 riis).—E novaroente, ibi, por Pedro
Ferreira 1723. 8.°— Ibi, por Josd Filippe 1759. 8.*— Eatas daag edipdea sto

apontadas por Barbosa.

Foi este livro nSo s6 probibido, mas tambem mandado lacerar e oueimar

na pra(a publica por mSo do algoz fexteutor da idtajuitifalj. Assim o aecretou

a Real Mesa Ccnsoria pelo seu edital de 10 de Junbo de 1768, executando-se a
pona na pra;a do Commercio em 14 do dito mez. Esta condemnafio recabiu

principalmente sobre as prophecias que no livro se attribaem a SimSo Gomes,
as (|uaes serviam de thema aos sebastianistas para n’eilas cimenUrra em parte

a sua cren(a na vida e vinda miraculosa do seu rei encoberto. Vej. a este tes-

peilo a Beducrdo cbronologica e analytica, parte 1.', etc.

Manuel da Veiga deixou manuscriptos doze volumes de Discursot eoneio-

notortos, e muilas outras obras, cuja enumera^So pode ver quern quizer na
Bibl. de Barbosa.

MANVEL DA VEIGA (2.*), a ouem Barbosa na BM. accrescenla o
appellido 'TagaiTO*, que outros depois me tdein conservado. Slo sobremaneira

escassas e deQcientes as poucas noticias que teroos d’este poeta. Quern desejar

saber o mais que de sua pessoa se pdde apurar, por conjecturas e indica(3es

colbidas nas suas proprias obras, recorra ao Catalogo dot auctoret que pre^e
0 Diccionario da lingua portu^za da Academia, tomo i (e unico), a pag. cxcin,

ou ao Etbo^ biogr. eriticx) de J. M. da Costa e Silva, tomo v.— Parece que
fdra natural da cidade d'Evora, e incontestavclmente floreceu no primeiro

quartet do seculo xvn, morrendo, ao que podemos suppor, ainda no tempo em
que Portugal estava subjeito i domina;So de Castella. Alguns, nSo sei com que
nindamento, o suppuzeram Conego na sd cathedral d’Evora, com quanto da
BibL hut. nem uma paiavra coaste a esse respeito, nem mesmo abi se Ibe at-

tribua sequer a qualiBca^fio de sacerdote ou ecclesiastico. Desejando averiguar

estes pontos, dirigi-me ao meu bom amigo o sr. A. R. d’Azevedo Bastos, co-

nego actualmente na rtferida sd, para que com a sua costumada solicitude

procurasse aclaral-os do modo possivel. Eis a resposta textual que obtive, em
carta do mesmo sr. de 2 de Fevereiro de 1858 : • Posso assegurar-lbe que de

1500 para cd nSo apparece nem o mais leva vestigio no arcbivo d'este cabido

dcerca d'este nosso bom poeta: e por isso baldatfas foram as minbas diligen-

cias. > Continuaremos, pois, nas mesmas duvidas, de que ja agora ntU) ereio que
baja meio de sabir. 0 que unicamente nos rests de Manuel da Veiga d o seu

livro, e n’elle materia sobeja para a estimajdo e respeito da postendade. Eis

aqui 0 titulo fielmente transcripto

:

1367) (C) Laura de Anfrito, pello leemceado Manoel da Finoa. dirimda
ab excelltnlittimo princepe o ^hor Dorn Duarte. Em Euora, por Manoel Car-
ualho. Imprettor da Vntuersidade. 1627. 4."—Depois de uma epistola dedica-

toria do auctor ao sr. D. Duarte, seguem-se ouatro eclogas, e a estas seis livroe

de Odes, contendo ao todo seasenta, isto d, dez em cada livro. Aldm d'esta edi-

fio, q^ue d rara e estimada (d’ella vi exemplares na Bibl. Nac., na da Academia,
e na livraria da Imprensa Nacional), existe segunda, feita por diligencia do
prestavel livreiro-editor Francisco Rolland, com a designapto de Notu edifdo

correeta e emendada; Lisboa, Typ. Rollandiana 1788. 8.° de xv-258 pag., tendo

1 frente urn breve prologo do emtor, cuja linguagem indica, quanto a mim, ser

da penna de Antonio Louren^o Caminna.
Em poder do sr. Figanidre existe urn exemplar com a data de 1628, o qual

differe dos outros conbecidos da edifdo de 1627 em faltar-lbe o sexto livro das

odes. E este urn enigma bibliograpbico oue ndo sei decifrar.

Vindo ao merecimento dos versos ae Manuel da Veiga, posto que elle os

escrevesse no tempo em que o bom gosto caminbava para a aecadencia, e of-

ferecia visiveis symptomas de corrup^o, quer na prosa, guer na poesia, soube

comtndo preservar-se quasi completamente do innuxo reinante do gongorismo.
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preferindo-lbe os bons principios bebidos na leitura dos poeUs gr^os e roma-
nos, e na escbola ilaliana a aue perteaceu. A sua linguagem i mui para e cor-

rente; o seu cstylo elegante, racil, e verdadeiramente lyrico; a sua metrificafao

harinoniosa e fluida. ImaginafSo viva, pintaras delicadas e amenas, descripfOes

rapidas e pietorescas, compara^Oes frisaates c bem adequadas; todos estes do-
tes constituem a Laura de Anfrito urn livro de grande merito, e estimavel a
todoe os respeitos. Francisco Manuel e Francisco Dias Gomes, cuja auctoridade

ninguem contestard, falam d'elle com apre^o, e assignam ao seu auctor um lo-

gar nonroso eutre os lyricos portuguezes.

P. MANUEL VELHO. (Vej. Fr. Manuel Guilherme.)

MANUEL VICENTE PEREIRA LIMA, de cujas circumstancias pes-

soaes nio obtive alguma informafao.—E.

1368) Contador ahhreviado, ou now modo de eonUtr pelo methodo malt
daro e inteUigivel. Obra nmito uttipara toda a qualidade de peuoat que te quei-

ram applicar. Lisboa, na Offic. die SimSo Thudeo Ferreira 1817. 8.* de 63
pag.— IW, 1830. 8.*

MANUEL VIEIRA DA SILVA, Medico formado na Universidade de
Coimbra, e da camara d'el-rei D. Jolo VI, do seu Conselbo, e por elle conde-
corado com o titulo de Barlo de Alvaiazere, Commendador, Physico-m6r do
Reino, etc., etc.— E.

1369) ReflexOet lobre algmu doe meioe propoetoe por eonducenta para nu-
Ihorar o clma da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na Imp. Regia 1808.

8.* gr. de 27 pag.

Em uma contenda forense, suscitada entre elle e Antonio de Araujo Vas-
ques da Cunba, que morreu barSo de Pombalinbo, por parte dos berdeiros de
Manuel Nunes Caspar, capittto-mdr de Santarem, sobre a validade da mercd
que D. JoSo VI 6zera ao pnysico-mdr de uns accrescidoa no denominado mou-
coSo dos Coelbos, proximo is lezirias do Ribatejo, publicaram-se de ambos os

lados pels imprensa roeinorias em que cada um dios contendores allegava os

seus direitos contra os- do adversario. Possuo exemplares de fares d’estas me-
morias (e nSo creio que outras mais se imprimissem), das quaes entendi dever

pdr aqui os titulos

:

1370) ExpotifSo dirigida ao publico sobre os mereit ob t subreptieiae, que

ao medico Vieira se fizeram dos accrescidos no moucAuo dos Coelkot. Lisbo^ na
Imp. de JoSo Nunes Esteves 1822. 4.° de 47 pag.

1371) Manifestafdo das falsidades conteudas em um folheto que tern por ti-

tulo: • Expqsi;ao dirigida ao publico sobre as mercds ob e subrepticias, que ao
medico Vieira se 6zeram, etc. • Ibi, na mesma Imp. 1822. 4.* de 54 pag. com
uma plants, ou extracto do mappa das lezirias do Tejo.— Consta que n auctor

d'este opusculo fdra Antonio Jo^ Pereira Pinto Maciel, de quem oarei notida
mais particular no Supplemento final do Diccionario.

1372) Duos palavras ao medico Vieira. Ibi, na mesma Imp. 1823. 4.* de
78 pag.—£ contesta(Io do antecedents.

P. MANUEL XAVIER, Jesuits e Missionario na India, para onde par-

bra aos 13 annos d’edade, sendo ainda secular, e chamando-se entio Manuel
Corrda.— Foi natural de Punhete, hoje Villa-nova da Constanda, e n. em 1602.

A data da sua morte foi ignorada de Barbosa.—E.

1373) fC) Victorias £> potemador da India Nuno Akxtres Botdho. Lisboa,

por Antonio Alvares 1633. «.* de iv (innumeradas)-34 folbas.

Os exemplares d’este opusculo, que slo raros, tdem cbegado a valer no
mercado M 1:200 riis, e talvez nlo encontre boje um s6 quern o pretender,

ainda que se disponba a dar por elle essa ou maior quantia t
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D. MAPPA i, ^gundo a asserfio do &r. Conde de Raczynki (na sua es-

timavel obra Let Arit en Portugal, pag. 391, repetida e ampliada depois no
Dictionn. hitt. et artistique, pag. 189) o nome de uni pretendido pintor portu-

guez, que asuivant la tradition, aurait copid le tableau de la vierge qu'ont

• volt dans la sacristie de S. Roch, et dont Torigioal aurait dtd peint par

a S.' Luc. a

Ainda que o ponto nio seja propriamente bibliographico, pareceu-me com^
tudo que devia rectifical-o, e expUcar aqui a causa que, a ineu ver, originou

siinilhante descuido, que d de maravilhar escapasse a pessoa tlo iutelligento e

instruida, conoo se mostra o sr. Conde nas cousas de Portugal.

No folheto Memoria do detcobrimenlo e achado dot tanradat religuiat da
egrtja de S. Rogue (Diceionario, toino iii, n.° F, 1796) leu elle o N. B. com que

a obra se termina a pag. 46, e que d do tdor seguinte, trasladado textualmente

:

a 0 muito devoto painel de Nossa Senhora, que uma antiga tradi;2o copiada
a pelo A. do Mappa de Portugal, no logar citado acima, diz ser copia da ima-
a gem pintada pelo evangelists S; Lucas, foi doado pelo Santo Borja i rainha

a portugueza D. Catharina, e deixado por csta na sua morte aos padres da casa

ade S. Roque, a Ora, a phrase a no logar citado acima > qucr dizer, que no
mesmo folbeto a pag. 41 se Ozera referenda ao Mappa de Portugal do P. Jo2o
Riptista de Castro no tomo ii, parte 3.*, cap. 6.°, pag. 203, donde consta aquella

tradi(So. Eis-aqui como, por urn inexplicavel transtorno, confundindo-se e in-

vertendo-se o sentido da phrase, appareceu o livro Mappa de Portugal meta-

morphoseado em urn pintor chamado D. Mavpa, portuguez, attribuindo-se a
este pela tradifoo a copia do quadro original de S. Lucas, que dizem se con-

serva na egreja de S. Roque I

1374) MAPA CHRONOLOGICO DOS REIS DE PORTUGAL, com
at 4 partet do mundo aonde t’ettendem ot teut dominiot, ettampado em Parix
no am de 1758. Dedieado ao S." Francisco de Pina e de Melto, mofo fidaigo da
Cota de Sua Magettade Fidelittima, cujat excellentet qualidadet amplamente re-

conhecidat do mundo liUerato, pelat muUat prpduc^t do teu tublime etpirilo

poetico, ingenho tranteendente e univertal erudipio, obrigam o retlo da Europa
a invejar nelle ot leui Popet, GoUetehedlot, Koifatres e Metatlatiot, para melho-

rar de alumm, ou pela modetlia e retpeito da religiao, ou pela univertalidade da
£negclopedia.—E uma folha de formato regular, com o texto gravado a buril

em chapa de metal.

A singularidade da dedicatoria levou-me a transcrevel-a tal qual no que
respeita is palavras, pois quanto i orthograpbia com que esUo escriptas, nSo

tive ensejo para reproduzir aqui todas as extravagancias e irregularidades com-
mettidas pelo gravador. VSo comtudo na maior parte.

Este mappa comprehende em abbreviadissimo resumo a serie de todos os

reis portuguezes, atd D. JoSo V inclusive. NSo vi, nem conhe(o d’elle ate agora

outro exemplar mais que urn existente em iKxler do sr. Figaniere.

Em 18K se fez uma especie de reproauc(lo do mesmo mappa, lithogra-

phada por A. P. d'A. (iniciaes que mal posso decifrar), accrescentando-se n’esta

os reis seguintes ate D. Jolo VI. A execu^lo artistica e por todos os titulos

muito inferior i do que serviu de modelo.

Se os exemplares do primeiro sSo rarissimos, os da reproducpSo tambem
nio creio que sejam hoje vulgares.

1375) MAPPA GENEALOGICO, HI8TORICO, CHRONOLOGICO,
DIPLOMATICO E LITTERARIO do Reim de Portugal e teut dominiot an-
tigot e aetuaet. Foi iropresso em Paris, na Typ. de Casiniir, em uma grande fo-

Iba. Creio oue sahiu no anno de 1838.

Segundo as informa^des que obtive, foi o referido ma^a obra dos ties

litteratos JoSo da Cunba Neves Carvalho Portugal, Francisco Eleutherio de Fa~
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ria e Mello, e Jos6 da Silva Tavares, todos mcncionados nos Ingares competeii-

les d’este Diccionario.

Act dito mappa fez o patriarcha S. Luis alguns reparas, emendas e addi-

(amentos, os quaes p6dem ver-se no Hecreio, jornal das familias, do sr. Mon-
teverde, no touio ix (1839).

Advirta-se que este Mappa, posto que de assumpto similhante, 6 total-

menlc diverse de outro trabalho do niesmo genero, que tern por titulo Quadra
geral da hisloria porlugueza, ftc. de que foi auctor Diogo Kopke (vej. no Die-
cionario, tomo n, o n.‘ D, 168.)

1376) MAPPAS GERAES DO COMMERCIO DE PORTUGAL com
as suas possessOes uUramarinas, e as napjes estrangeiras, etc. Organisados na
primeira repartigdo da Dirtccuo geral das Alfandegas e CotUribuifOes indireefas,

Lisboa, na Imp. Nac. Fol.

•Principiaram a ser publicados estes Mappas em 1849, contendo o volume
em folio que n'esse tempo sahiu os do anno de 1843. Em 18S1 sahiram os

de 1848, em 1853 os de 1851, em 1858 os de 1855. Os tres ulUmos, com os

Mappas dos rendimentos provenientes dos despacbos de consumo e exportofuo ef-

fectuados na Alfandega grande de Lisboa e do Porto desde o 1.° de Janeiro de
1851 a 30 de Junho de 1853, e do l.° de Janeiro de 1853 .s 30 de Junho de

1854, formam uma importante collecfSo de quatro volumes de folio maximo.
•Organisados por methodo que j4 pouco deixava a deseiar em 1853, e sob

a especial direcfSo do sr. Nuno Jos6 Gonsalves, chefe da sobredita reparti(2o,

estes Mappas satisfaziam quasi em tudo ao que em conformidade com as pres-

cripfOes da sciencia', se exigira no congresso estatistico de Bruxellas, celcbrado

no referido anno. PorSm mais alguns melhoramentos se Ihes Mem introduzido

com 0 tempo, de modo que hoje pbde-se asseverar sem receio, que nSo s6 com-
petem com os das na^dra mais adiantadas, porem levam alguma vantagem aos

da Belgica, e muita aos de Franfa. Nos desenvolvimentos d'rates nSo desceram
a Uo miudas distinc^des de gencros e especies como nos nossos; mas contenta-

ram-se com agrupar diversas mercadorias simples ou manufacturadas, e lan^ar

em frente a importa^Ao dos dircitos correspondentes, nito a cada especie em
particular, mas ao toUil de cada grupo. £ claro pois que os nossos mappas, em
que a decomposifilo foi Icvada mais longe, e se indicam al^m d’isso as nafdes e

portos d’onde vieram as mercadorias, e as bandeiras dos navios que as transport

taram, se prestam muito melhor i solu(4o de uma inflnidade de problemas de
gravissima importancia para o estadista, o negociante, e para o industrial, taes

como o da reforma das pautas, competencias de industrias e de commercio, etc.

—

Para maior regularidade e exaegio dos seus elementos deve ainda contribuir

a execufSo das InsIruegSes regulamenlares, approvadas por portaria do Minis-

rio da Fazenda dc 13 oe Mar;o de 1859.» (Extrahido aobreviadamente de um
artigo mni extenso, publicado no Jomal do Commercio, n.° 1701 de 28 de Maio
de 1859.)

Os Mappas de 1855, publicados, como se disse, em 1858, tiveram a devida

apreciacilo em um artigo analytico inserto nos Annaes das &iencias e iMras,
publicados debaixo dos auspicios da Acad. B. das Scieneias, tomo ii (clas.se 2.*),

1858, pag. 309 a 313. Ahi se di uma noticia assls desenvolvida d'este valioso

trabalho, unico que no seu genero possuimos, e que tanta bonra nos faz. Esso

mesmo artigo passou, transcripto integralmente para o n.° do Jomal do Com-
mercio acima citado.

Ouvi que posteriormente se publicaram no anno de 1861 os Mappas
relatives a 1856; e que ha anteriores aos de 1843 acima citados, outros de 1m2.

NSo live ainda a opportunidade de os ver.

Advirta-se que os Mappas primeiros, que appareceram impresses, isto 6, os

de 1842 e 1843, se tornaram raros, de sorte que diOicilmente poderi hoje

reunir a collec;te completa de todos, quern se dedicar a esta especialidade.
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1377) • KAPPAS (COLLECCAO DOS) ESTATISTTCOS DO COH-
HERCIO E NAVEGA^AO DO IMPERIO DO BRASIL, exenido par nuio

de imporUiaio, exportof&o, reexporta^ e baldeofuo, tob a intpecfdo e fitealisa-

edo doi Aljandegat e tnezat de Contuiado not annot financeirot de 1839 a 1840,

e 1844 a 1845. Rio de Janeiro 1848. Fol. 6 tomos.

Existe na Bibliotheca Fluminense (como se vd do respectivo Catalogo

n.° 636) uma collec(3o completa d'estes mappas, qne naturalmente deverSo ter

aido continuados com a mesma regularidade nos annos subse(]uentes. Nito os

tendo visto, mal sei dizer ate quo ponto poderSo ser-lhes applicaveis as coosi-

dera^Oes transcriptas no artigo precedents com respeito ao trabalho analogo de
que n’elle se faz men;4o.

KAR^AL JOSE DE RE8ENDE, de cnja pessoa e circumstancias nio
resta memoria alguma. Sob este nome se imprimiu

:

1378) 0 veUio Catdo, ou dialogo de Stareo TuUio Cicero tobre a velhiee:

traduiido no idioma portuguezjpor Margal Joteph de Beeende. Lisboa, na Offic.

de Manuel Coelho Amado 1765. 8.* de xiv-163 pag., e mais uma innumerada
no Bm contendo a errata. Advirta-se, que de p^. 1 a 69, em que termina o
dialogo traduzido, se acha dobrada a numera^So, correspondendo numeros
eguaes i pagina que contdm o texto latino, e i qne traz a Tersio portngneza

que Ibe diz respeito.—Ao dialogo seguem-se duas pe^as originaes do tradnctor;

Carla apologettca em retpotta a urn amigo, que deu o teu pareeer tobre a pre-

terite triducfdo, e Carla de urn amigo a outro, na qual te remette a traduegao

de utn aSro dot tragediat de Seneca, etc.

Tenho pua mim sem duvida, qne o nome de Marpal Josd de Resende com
que foi puolicado este livrinbo estimavel, e ji pouco vulgar, nto passa de ser

um puro psendonymo com que quiz disfaipar-se o P. Thomds Josd de Aquino,
eostumado a esta sorte de capricbos (vej. no Diecionario o artigo competente)

;

sendo elle o verdadeiro traductor do Catao, e auctor das pe^as qne se acbam
adjuntas.

Ha outra versSo d'este Dialogo por DamiSo de Goes, como digo no tomo n,

n.* D, 35.

FR. MARCELLIANO DA ASCEN8AO, Monge Benedictino, Cbronista

e Pr^gador geral na sua Ordem, etc.—N. em Braga a 35 de Abril de 1693, e m.,

segundo creio, depois de 1759, ignorando comtiido a data precise.— E.

1379) Anttiopia eata-eritica e apocatatlatit da verdade benediclina. Ma-
drid, 1738. Fol.—£ uma das composi(0es a que deu logar a contenda entre be-

n^ctinos e jeronymos, de qne ji dei noticia succinta no artigo A*. Manuel dot

Sanetot.

1380) Vida do glorioto S. Bento, pae de todot ot manges, e prineimde todot

01 patriarduu. Lisboa, pqr Josd Antonio da Silva 1737. 8.* xxxn-306 pag.

1381) Epitonu da vida do glorioto Sancto Amaro, monge benedietino. Coin>-

bra, no R. Collegio das Artes 1748. 8.* de xxxn-159 pag.

1383) Epitome da vida do glorioto S. Plaeido, primeiro martgr benedietino.

Ibi, na mesma Imp. 1753. 8.° de xvi-333 pag.

As obras d’este auctor sSo pouco ^timadas, porque o sen estylo e linguar

gem, eivados dos vicioe do tempo, estSo mni longe de offerecer aos estudioeos

modelos para imita^fio. E tambem pouqnissimas vezes as tenho visto no mei^
cado.

XARCXLLIANO RIBEIRO DE HENDONCA, Cavalleiro da Ordem de

N. S. da Concei^ao, Reitor do Lycdo nacional do Fnnchal, e Commissario dos

Estudos no mesmo districto, etc.—Nada sei da sua naturalidade, nascimento,

etc. Foi-me ate agora invencivel a difficnidade de haver as predsas noticias,

conoernoites tanto a este como a ontros escriptores contemporaneos naturaes.
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OD residentes na ilha da Madeira, onde, ao que devo snppor, nio i aisda co-

ohecido o Diecumario BMiographieo.— E.

1383) Prindpiot de grammatica geral applieadot d lingua latina. Funchal,

na Offic. de T. S. Drutnroond 1835. 8.* de 81 pae.— Sabiu com aa iniciaea M.
R. H., aegundo me informa o sr. dr. Pereira Caldaa, a quern devo a noticia

d'eata obra que nfo pude ver, e da qual elle me fala com ra^doa elogioa.

1384) Reialorio do Commistario dot Ettudos do dutricto do Funchal, de
1855 a 1856.— Foi publicado no tomo vi do Imtituto de Coimbra (1857).

—

Creio que no roesmo periodico aahiram egualmente outroe relatorioa, e maia
alguna artigoa do auctor.

1385) Elementot de PkUoeopkia raeional e moral.— D’eata compoaij^So,

que parece acbar-ae ainda inedita, di uma idia avantajada e aaada baonjeira

para o auctor, o men prezado amigo ar. Jayme Conatantino de Freitaa Moniz,

em urn artigo bibliographico inaerio no Inetituto, volume Tin (1859), pag. 60.

MARCELLINO DA FONSECA VINC’S NOOT. (V. Froneieeo Manuel
do NateimentoJ.

D. FB. MASCELLINO JT08E DA SILVA, Franciscano da Congrega-

gio da terceira Ordem, e depoia Freire conventual de S. Bento de Avia, Doutor
em llieoloEia pela Univeraidade de Coimbra, e Biapo de Macau, eleito a 14 de
Julbo de 1789.— N. em Sernache do Bom-jardim, e foi baptiaado a 30 de Marfo
de 1749. Nao bei noticia certa do seu obito. — E.

1386) Vertot compotto* na lingua arabiga, e com traducfdo em outrot por-

tuoMxee, em htmor do grande ret D. Joti I.—Vem na Aeodemta edebrada pelot

rnigiotot da Ordem lereeira, etc. (DieeionariOj tomo i, n.° A, 7.) A tradnc^ao

comprdiende aeaaenta veraoa de dilferentea mtdidaa.

Se eacreveu aldm d’iato alguma cousa maia, como 6 provavel, declaro que
n<o obtive d'ella conbedmento.

• P. MARCELLING PINTO RIBEIRO DUARTE, Profeaaor publico

de latinidade no Rio de Janeiro, e natural (ao que parece) da provincia do Ea-

pirito-eancto.—Ainda vivia em 1855.— E.

1387) Elementot de Grammatica philotophica latina ; compendia novitiimo,

tnundo oi verdadeiros prindpiot da grammatica univertal. Rio de Janeiro,

1838. 8 .
0— Nao a tendo viato, aei ad da aua exiatencia por achal-a mencionadam catalogoe de livrariaa.

1388) Derrota de uma dagem feita para o Rio de Jandro no anno de 1817,
em outaxxi rdkma, e outnu poetiat.— Tndo inaerto no tomo i do Jardim poe-

tko, publicado pelo ar. Joad Harcellino Pereira de Vaaconcelloa, a pag. 39, 95, etc.

Ouvi que compuzera e imprimira uma comedia aatyrica em tm actoa, em
que tom ou a deaforra de outra, que publicara o conego Januario da C. Bar-

bosa, intitulada A nwpa da Praia-grande. NSo aonberam pordm dizer-me o
titulo d’aquella.

Parece que imprimira outroeim varioa eacriptoa politicos, em que era mui
pouco acatada a peaaoa do ar. D. Pedro I; sem que me fosse poasivel colher a

respeito d’ellea maia explicits informal.

P. HARCELLINO DA SILVA PIMENTEL, Presbytero secular, natu-

ral de Coimbra.— E.

138^ Relofao do notaeel tuccetto e Uutimoto ettrago, que boute no real eon-

vento de S. ^andteo da eidade, em quinta feira 30 de Novembro de 1741. Lis-

boa na OfBc. Alvarenae 1741. 4.* m 13 pag.— Sabiu com as iniciaea P. H.
daS. P.

£ opnaculo raro, de que tenbo viato pouqniasimos exemplatea, e dei IIH)

rdia por nm que comprei ba annoa.
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• MARCELLO LOBATO DE CASTRO, CDjas cirfumstancias indivJ-

duaes me sflo por ora desconhecidas.—£.

Ct90) Rdatorio acerea do eitado sanitario da villa de Barcello$ e Moara.

Rio de Janeiro, 18S6. 12.°

MARCO PAULO, ou, como mais receniemente o appellidam nossos mo-
dernos, MARCO POLO (conservada d maneira dos francezes a original ortho-

graphia italiana) : famoso viajante, nascido em Veneza nelos annos de 1252, e

one depois de longaa peregnnafdes emprehendidas no Oriente, vivia ainda em
1328. Duvida-se em que lingua fdra originariamente por elle dictada ou es-

cripta a narrativa de suas viagens, que os contemporaneos qualificaram de fa-

bulosa, mas que o tempo e os novos descobrimentos vieram abonar de ver-

dadeira e sincere, bem como aconteceu seculos depois is do nSo menos celebre

portuguez FemSo Mendes Pinto. Parece que a edifSo mais antiga i a que em
Veneza se imprimiu em 1496 com o titulo: Dellt maraviglie del mondo, da lui

vedute, etc. in 8.°, e tem-se por melhor de todas a que em francez e latim publi-

cou a Sociedade de Geographia, Paris, 1824, in 4.°— Brunet, no tomo ni, pag.

273 do sen Manuel (1842 a 1844) traz urn ampio e curioso catalogo das edi-

(Oes e lraduc(5es feitas em diversas linguas. Gntre ellas vem mencionada a

portugueza, de que existe um rarissimo exemplar na Bibl. Nacional de Lisboa,

e cujo titulo 6 :

1391) (CJ Marco Paulo de Veneza: das candies e cuslunies das qentes e

das terras e prouincias orientaes. Ho Uuro de Nycoiao Veneto. 0 treliado da
Carta de huu genoves das ditas terras .—E no fim: Imprimido per Valentym

femddez Alemaao. Em a mup nobre fidade de Lyxboa. Era de Mil e quinhentos

e dous annos. Aos quatro dtas do mes de feuereyro. Fol., caracter gotbico. De
VIII (innumeradas)-xcviij folhas numeradas pela frente.

0 mesmo Brunet accuse um exemplar vendido por 24 francos na venda
Lauraguais, e outro por 81 ditos na venda La Serna. (Diz-se que ha tambem
um exemplar na Bibl. Eborense.)

Segundo elle, esta versSo portugueza na parte que respeita ao livro de Ni-

colau Veneto, isto 6, Nicolau Conti ue Veneza, serviu para a traducfio italiana

que d'essa relafSo imprimiu Ramusio, no primeiro volume da sua collecffto es-

tampada em 1563.

0 primeiro dos nossos bibliographos, que deu d’esta edi(5o portugueza

uma noticia e descripfSo exacta e circumstanciada, foi sem duvida o sr. Figa-

ni^re, na sua Biblio^. Hist., pag. 177 e 178, pra a qual envio os que a qui-

zerem ver. 0 abbade Barbosa mencionando tal edifio na Bibl. LusU., tomo ni,

pag. 168, nSo s6 a descreve confusamenie e por modo que bem mostra nlo a
ter examinado com os proprios olbos, mas claudicou atd em dar erradamente
fdros de portuguez a Valentim Fernandes, pois de outra sorte mal poderia con-
ceder-lhe um logar que recusiira a Bluteau, e a tantos outros que por estran-

geiros omittiu na sua BM.
yto ha memoria de quern fosse o traductor portuguez d’estas obras, nem

parece provavel que o livreiro impressor Valentim Fernandes (do qual se tra-

ctari mais detidamente em logar proprio) vindo de pouco tempo para Portu-
gal, tivesse adquirido da nossa lingua cabedal sufficiente para emprehender
por si a traducfSo. Talvez se serviria de algum manuscripto confiado pela Bi-

bliotheca real, pois que n’esta existia de certo a traducfSo manuscripta de
Marco Paulo em linguagem ji desde o tempo d'el-rei D. Duarte, como se v^ do
catalogo dos livros do uso d’este rei, inserto no tomo i das Proves da Histo-

ria Genealogy da Casa Real, pag. 544, e que eu tambem reproduzi, copiado
de outra antiga relapSo, no Panorama, vol. in da terceira serie (1854), a pag. 316,
em um breve artigo que publiqnei com o intnito de revindicar paia D. Duarte
a gloria que Ibe usurpam os que indicam D. Affonso V como o primeiro dos
monarchas portuguezes, que organis4ra livraria no pa(o real.
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P. SfABC08 JORGE, Jesuita, cuio institoto professou em 1548. Teve
o grau de Licenceado em Caiiones, e o de Doulur em Theologia pela Univer-

sidade de Evora, sendo urn dos primeiros que n’ella se graduarani.—N. eni

Nogueira, bispado de Coimbra, e m. em Evora, i volta de Roma, onde fdra

tractar negocios da Ordem, a 10 de Dezembro de 1571.— E.

1392) (C) Doutrina Christa. Lisboa, por Francisco Corrda 1561. 16.*—
Braga, por Antonio Haris, 1566. 16.°

Foi esta a primeira composi^o, ou livro da Coropanhia que se imprimiu
em Portugal, como affirma o chronista Balthasar Telles, no tomo i, a pag. 375.

Ahi conta que fdra composta 4 instancia do cardeat D. Henrique, enUo legado

apostolico, e depois rei d'este reino; e que este, pelo grande z^lo que tinha da
boa creafSo dos portuguezes em sua primeira edade, mandira repartir por todo

o reino muitos milhares d’estes tractados, i custa da sua fazenda, mandando-os
dar de gra^a, para com melhor vontade os trazerem todos nas mSos, e com
esta sancta usura alcanjar ganhos dobrados e melhores interesses, etc., etc. (Pa-

lavras do chronista.)

Este livrinho foi depois addicionado pelo P. Ignacio Martins, como digo

no artigo competente, e assim constituiu a popularissima CartUha, cujas repe-

tidas edi(des se tornaram, pelo dizer assim, innuroeraveis.

Ainda no presente seculo sahiram algumas, v. g., em Lisboa, na Offic. La-

cerdiua 1804 em 16.*—Tambem no Rio de Janeiro ha sido modemamente
reimpressa na Typ. de Laemmert, etc., etc.

Aponlarei entre as antigas edi;d» por mais notavel uma, feita em Au-
gusta, por Christovam MSgio 1616. 8.° com estampas; cnja raridade attests

Barbosa, dizendo ter d’ella urn exemplar.

Quanto as traducjOra que da mesma cartilha 6zeram, ou mandaram fazer

os jesuitas em diversas linguas para instrue^So dos gentios convertidos, vej. os

artigos Henrique Henriquet, Mattheut Cardoso, etc.

Acerca do emprego do cathecismo nas nossas conquistas do Ultramar, p6-
dem ler-se com proveito os Cuidados Lilterarios do doutissimo Cenaculo, a

pag. 221 e seguintes.

D. FR. MARCOS DE LISBOA, ou de Bethania (como o nom^a Fr.

Bartholomeu Ferreira na approvafSo ou censura da traduc^ da obra de Ma-
rullo de que abaixo tractarei), Franciscano da provincia de Portugal, e d’ella

passou para a reformada de Sancto Antonio, mais conhecida pela denomina(So
de Capucbos. Foi eleito a final Bispo de Miianda, e depois do Porto em 15^,
governando esta diocese por mais de nove annos, com fama de muito esinoler

e charitativo para com os pobres.— N. em Lisboa em 1511, e m. no Porto a

13 de Septembro de 1591.— Para a sua biographia vej. o Cataloqo dos Aucto-

res, que antecede o Diccionario da Academia, a p^. cxxiii, e os Esludos biogr.

de Barbosa Canaes, a pag. 152, etc.—Ha na Bibliotheca Nacional de Lisboa o
seu retrato de meio corpo.— E., sendo ainda religioso franciscano, as obras
seguintes

:

1393) (C) Primeira pmte das Chronicas da Ordem dos Frades Menores do
Serafieo Padre Sam Francisco, seu inslituidor g" primeiro Ministro Geral: que
se pode ckamar. Vitas Patrum dot Menores. Conta dot principiot fC primeiros

sattctos padres desta sagrada retigiam. Nouamete copilada f ordenada dos an-
tigos liuros 4' memoriaet da ordm, per Frei Marcos de Lisboa, frade menor
da prouincia de Portugal. Contem esta Primeira Parte dez liuros em me he di-

uisa, pern mayor clareza da historia, como desta foiha se rera. Com Priuilegio

Real ^ dez annos.— Subscrip(So final: Imprimiote esta obra em Lisboa em
cata de Joannes BUmio de Colonia If acabouse a xxx de Margo, anno 1.557. Ven-
dete em casa de Joam de borgonha, liureiro, taxada a duzentos tf vinte rears

em panel.— Folio gothico, tendo o frontispicio aberto em madeira.

lu exemplares d’esta primeira e rarissima edi(So na Bibl. de Elvora, e na
TOMO VI 9
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Bibl. N«e. de Lidwa, entre os lims qne para alii vieram da livnria de 0. Fran-

ciaco d« Hello Manuel da Camara.
A segunda edifSo sahiu com o titulo seguinte

;

Primtira parte dot Chronictu da ordi dot fradet menoret do Seraphico Pa-
dre Sam Franeitco, ten itutituidor jf primeiro minitiro geral. Que te pode cka-

mair, Vdat Patrum dot Menoret. Copitada S' tomada dot antigot liurot g memo-
riaet da ordem, per frey Marcot de Litboa, frade menor da pronincia de

Portugal. Agora tegunda vez per elle reuitta g emendada. Com Priuilegio Beal.

—I^az no nm aa armaa reaes, e por baixo a seguinte inscripf^to : Fog impretta

etla obra em a mug nobre g lempre leal cidade de Litboa em cata de Manoei
Joam g aeaboute aot xx diat de Feuereiro de 1566.— Fol. gothico, e tambem
com frontiapicio aberto em madeira.

D’esta edi^, emialmente rarissima, e que ae julga de todas a melhor, ha
na Bibl. Nac. de Liaboa am exemplar, que foi de D. Francisco de Mello Ma-
nuel.

Sahiu por terceira vex com o titulo seguinte:

Primetra parte dot Chronieat da Ordem dot Fradet Menoret do Seraphioo

Padre Sam F\nncitco, teu inttituidor g primeiro Minittro geral
:
que te pode

tbamar, ViUu Patrum dot Menoret. Copibxda g tomada dot antigot liurot S' me-
moriae* da Ordem, per Frey Marcot de Litboa, frade Menor da prouineia de

Portugal ge. Impretta com lieetiga do contelho geral da tancta Inquiti^o g do
Ordinario. 1587. A cutta de Joam de Etpanha g Miguel de Arenat, Liureiroi.

—E no 6m: Fog impretta em LiAoa per Antonio Ribegro. Anno de 1587. Fol.

D'eata edicto, que erradamente ge chama tegunda no Cataloao dot Autoret

que prex^e o Diceionario da Academia, a pag. cxxiii, ha na Bibl. Nac. de Lis-

boa nSo menos de dous exemplares, sendo um do antigo fundo do estabeleci-

mento, e outro proveniente da livraria de D. Francisco de Mello Manuel. Vi
tambem um terceiro (inutilado, pois chega sdmente a pag. 247) na livraria do
extincto convento de Jesus.

Sem raiSo, ao que parece, foi n'esta edi(So (feita ainda em vida do au-
ctorl omittida a dedicatona que sahira nas antecedentes, como adverte Fr. Ma-
nuel da Esperan^a na sua Hittoria Seraphica, parte 1.*, liv. 3.°, cap. 3.° n.° 1.

0 pneodo-Catalogo da Academia, reproduxindo as indicafCes de Barbosa,

como 6 do costume, menciona em vex das apontadas uma, ao que parece, sup-

posta edi^ d'esta primeira parte, que dix aer feita em Lisboa, por Antonio
Ribeiro, 1556. Fol. Houve n’isto provavelmente a equivocafSo, facil de aconte-

eer, de tomar-se da segunda edi^o o logar e a data bem que errada, e da ter-

ceira 0 nome do impressor. 0 certo 6, que tal ediffio nSo apparece mencionada
em alguma outra parte, nSo se conbece d'ella exemplar, e aU creio inipossivel

a ana existencia; porque nSo me consta que o impressor Antonio Ribeiro, um
dos melhores do seu tempo, estivesse estaMlecido em Lisboa com ^ographia
antes de 1574, sendo d'essa data a primeira obra conhecidamente impressa na
sua officina. (Vej. a Mem. de Ribeiro dos Sanctos, a pag. 115.)

Darei agora noticia da segunda parte da obra. Dix assim

:

Parte tegunda dot Chronieat dot Fradet Menoret g da* ouirat ordent te-

gunda g terceira, inttituidat na igreja per o tanetittimo padre Sam Franeitco.

Comprehende a hittoria do que aconteeeo em tempo de vinte qiMro Minittro* ge-

raet que tocederam ao Padre tarn Franeitco, ate ot prineipiot da reformagam
da obteruancia na ordem per tpago de cento g cincoenta anno*. Nouamente co-

pilada g ordenada dot antigot Lturot g Hgtioriadore* g memoriae* da ordem per

freg Marcot de Litboa frade menor da prouineia de Portugal da obteruaeia . .

.

He repartida eita parte em dez liurot pera magt dareza da Hyttoria. Com Pri-

uilegio. Vendete a quatorze vinlet em papd, e cata de Jod de Boroonha.— E no
6m : Aeaboute a pretente obra de imprimir em Litboa em cata de Joanne* Blauio

imprettor delReg notto Senhor a cutlat de Joam de Boroonha LHireiro delBeg
notto Senhor . , . Anno de 1562 a xxv DabriL—Fol. gotnico, com frontispicio
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aberto em madeira.—Ha doua exemplarea na Bibl. Nac. de Liaboa, urn antigo

da caaa, outro que foi de D. Francuco de Mello Manael.—Tambem existetn

exemplares no Arch. Nac., e na Bibl. Eborenae.

Estaa duaa partea, e juntamente a terceira (que 6 eaeripU em caatelbano,

e aahiu pela primeira vez em Salamanca, em caaa de Alexandre de Canova
1B70, Fol.) foram novamente impreaaaa por diligencia de Fr. Lula doa Anjoa,

religioao oa provineia doa Algarvea, que Ibea fez algumas alterafdea : Liaboa,

por Pedro Creeabeeck 16IS. Fol. 3 tomoa.—0 exemplar que vi d’eata edicSo

na livraria de Jesus tem o primeiro tomo mutilado, futando-lbe de folbaa

em diante. 0 tomo n tem vi-280 folbaa, e o lu tem xin-290 folbaa.

Deve addicionar-ae e corrigir-ae a BM. de Barboaa, nSo ad ajuntando-lhe

eatas noliciaa, maa fazendo a emenda neceaaaria no titulo da terceira parte daa

Cbronicaa, que elle tranacreveu por modo tal, que cbegou a induzir alguna i

eirada perauaaSo de que easa parte fdra eacripta em portuguez.

Ha na livraria que foi de Joaquim Pereira da Coata exemplarea daa edi-

(Oea de 10B7 e 156z, 3 tomos, avaliadoa no reapectivo inventario em 9:000
rtia. Eatou certo de que vindo ao mercado, nAo taltaria quern offereceaae por

ellea muito aldm do dobro da meneionada ^antia.
A primeira e aegunda parte d’eataa cbronicaa foram tambem traduzidaa

em caatelbano, e todaa tree naa linguae franceza e italiana, tendo em cada uma
d'ellaa diveraas reimpressdea, como poderd ver quern quizer na Bibl. de Barbosa,

tomo in, a pM. 409.

1394) fCJ Exerdeio t imii demto nuditajao da vida t paixam de nomo
eetOior Je$u Christo. Compotia por o aUumiado varam frey Joam Thaulero da
ordem dot meoadoret: tresladada do latim em Ungoagem. Yiaeu, por Manuel
JoAo 1S71. 8.° (Vej. no Diceionario, tomo n, o n.* D, 63).

1395) fCJ lAvro intigne das floret eperfeigdes dot vidat dot gloriotot San-
elot do velho e nouo teitamenlo, te quatt nottot tempos, ordenado per oi iliui-

triumat virludes ehrittSt.... Per Marcos Marulo Spalatense de Dalmacia,
nouameate tradusido em Ungoagem per F. Marcos de Lisboa, frade menor ....

Liaboa, em caaa de Francisco Corrda, 1879. Fol. de vi-395 folbaa numeradaa
pela frente.

Vi urn exeiralar na livraria da Academia das Sdenciaa.

1396) fC) Jraetado do Seraphico Doctor S. Boaiseniura, diamado Da per-

feifom da rida, em que claramente entina o sancto os eaminkos pera a perfei-

gam, specialmente das pestoas rMgiosas.— Tractado do mesmo Semeto, ehamado
Aruore da vida, que eontem os prineipaes myiterios da vida do nosto redem-
ptor.— Tractado do mesmo Saneto, e forma breve pera enrino dot novicot na
religiam.— Hum breue A. B. C. spiritual do mesmo Saneto. Conuertiaos em
Ungoagem etc. Lisboa, por JoSo Blavio 1873. 8.° (Vej. no Diceionario, tomo iv,

o n.»

1^7) Conttituig6et Synodaet do bitpado do Porto, de que ba duaa edicdM,
uma de Coimbra, por Antonio Maris, 1888; ontra do Porto, por Giraldo Ifen-

des 1890. (V. no Diceionario, tomo n, o n.° C, 430.)

Todaa eatas obras sSo raraa e estimadaa.

A proposito de Fr. Marcos de Lisboa, e princijMlmente daa auaa Chront-

cas, diz o aouto areebispo D. Rodrigo da Cunba : < Em toda esta Chronica fala

aeropre Fr. Marcos com tanto espinto e deaejo de qiroveitar, que com facili-

dade se nota a quern a Id aer este ad aeu intento : 6 no historiar apraaivel, e

para oa tmnpos em que escrevia elegante; sagaz em saber descobrir a verdade,

agudo na prova d’elu, e judidoso em a saber determinar, etc. •

E mais proximo a ni^ o P. Francisco load Freire naa Rr/Iezdea tobre a Lin-
gua portugueta, parte i : > Os criticos concedem a Fr. Marcos a auctoridade de
ciaasico, porque escreveu a Chronica da sua ordem com aqaelta pureza de lin-

goagem, que era vulgar nos aabioa da ana edade. Nio cbe^ d verdade, a pos-
snir aquelle atticiamo da Imgna portugueza, que tanto ae aomira em Barra e

9 •
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etn Sousa, mas nem por isso deixa de merecer o clogio que Ihe fax D. Fran-
cisco Manuel, chamando-Ihe muilo eloqueiile. >

'

D. MARCOS PINTO SOARES VAZ PRETO, Freire conventual da
Ordem militar de S. Tiago da Espada, nascido na villa de Cezimbra de uma
familia obscura e pouco abastada. Seu pae vivia do exercicio da pesca. Tendo
senido o estado ecclesiastico, e feitos os esludos necessarios, alcanfou ser pro-
vido no Priorado da egreja matrix da villa de S. Louren^o de Alhos-vedros,

cuja apresenta^ao pertencia i Ordem de S. Tiago. Abra^ando com ardor as

ideas liberaes, proclamadas pela revolu^Ho de 1820, comefxni a distinguir-se

por seus sermdes constitucionaes, e obteve a intimidade e aflei(ao de Jose da
Silva Carvalho, que em 1822 sendo ministro da justi^a, o transferiu para I’rior

encommendado da freguezia de N. S. da Pena em Lisboa, e o encarregou de
algumas commissdes. mo chegou porem a collar-se, por sobrevirem os succes-

sos politicos de 1823. Ligado ao partido constitucional, acumpanhou este em
todas as suas vicissitudes, emigrando em 1828 para Iiiglaterra, d’onde passou
em 1832 para a ilba Terceira, e vindo para o Porto na expedi^So commandada
pelo sr. D. Pedro, duque de Bragan^, a quern se tornou particularmente ac-

ceito. Exerceu depois cargos e commissdes muito imporlantes, taes como a de
Vigario geral do Patriarchado, com o titulo de Arcebispo eleitu de Lacede-
monia (em que nSo foi todavia confirmado, pela recusa da Sancta Set, Confes-
sor e Esmoler-m6r da senhora D. Maria II, e ultimamente D. Prior da insigne

collegiada de GuimarSes, etc. Foi Deputado sis Glrtes em 1842, etc. M. a 6 de

Dezembro de 1851.—Vej. a sua necrologia por JoSo Correa Manuel de Aboim,

3
ue passava por ser seu mui chegado parente, inserts no jornal A Lei, n.° 68G
e 9 de Janeiro de 1852. N’ella se acoa errada (ao que me parece) a data do

nascimento, indicado em 1792, cm vez de 1782 que julgo ser4 a verdadeira.

— E.

1398) Orafoo recitada em 10 de Dezembro de 1820 na egreja matriz de

S. Lourenfo de AUiot-tedrot, aot parochianot da metma freguezia, congregadoe

para nomearem um eleitor de parockia. Lisboa, na Offic. de J. F. M. de Campos
1820. 4.° de 23 pag.

1399) Sermao no dia 4 de Julho de 1822, anniterzario do regresso de S. 3f.

0 tr. rei D. Joio VI, e seu litre juramento as bases da Constituifdo, etc. Pregado
na freguezia da Encamagdo. Lisljoa, na Typ. Rollandiana 1822. 4.° de 22 pag.

14(X)) Sermao pregado na trasladaguo sotemnissima da imagem de N. S.

da ConceifSo, da grata junto a ribeira de Jamor para a basilica de Sancta Maria-
maior da side Lisboa. Lisboa, na Typ. de M. P. de Lacerda 1822. 8.° de 38 pag.

1401)

Sermao prigado na capeUa calholica de Stonehouse no dia 12 de Ou-
lubro, anniversario de S. M. 1. o sr. D. Pedro I, imperador do Brasil, em aegdo

de gragas pela fetiz chegada de S. M. F. a senhora D. Maria 11 a Inglaterra.

Plymouth 1828. 8.* gr. de 47 pag.— Texto em portuguez, com versSo ingleza

em /rente.

1402)

Sermao priqa^ na se de Angra, por oceasido do « Te Deum » gue
se cantou no diai de Abril, anniversario noMiao de S. M. F. a senhora D. Ma-
ria JI. Lisboa, na Imp. Nacional 1833. 4.° de 22 pag.

1403)

Otvgdo funebre do muito aUo e muito poderoso sr. D. Pedro de Al-
cantara, unperador do Brasil, rei de Portugal e dugue de Braganga. Recitada
na egreja de S. Vicente de Fora a 24 de Septembro de 1835. Lisboa, na Imp. Na-
cional 1835. 8.° er. de 46 pag.

Foi em 1822 redactor, ao menos ostensivo, de um periodico publicado em
Lisboa, com o titulo; Censor Lusitano, ou mostrador aos poderes politicos, de
que vi atd o n.° 12, em folhetos de 8.° gr., sendo os ultimos ja de 1823. Era
obra escripta sob a inspirajio e direc^So do ministro Josd da Silva Carvalho,
ao qual e a outros collaboradores se attribuem os artigos respectivos.

Tambem foi em Londres redactor do Paguete de Portugal, publicado men-
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salroente nos annos de 1828 e sefruintes, como consU expressamcnte de uma
sua declara^So impressa a pag. 101 do opusculo Analyte at Obterta^et do ge-

neral SaUanha, por Joaquiin Antonio ae MagalhSes etc. (V. no Diccionan'o^

toDio IV, o n.° J, 1464).

E diz-se que no mesmo anno de 1828, achando-se no deposito de emi-
grados em Plymouth, ahi redigira durante pouco tempo, sob a influencia de
Candido Josd Xavier, entSo commandante do mesmo deposito, outro periodico,

que sahiu com o titulo: 0 Portuouez rmtorodo.

No Diario do Goremo n.° 304, de 24 ae Dezembro de 1844, acha-se na ses-

s3o da Camara dos deputados de 7 do dito mez urn notavel diacurso seu, pro-
nunciado n’aquella ses^ icerca do projecto para organisa^So de casas peniten-

ciarias, etc.

FR. MARCOS DA TRINDADE, Franciscano da congregapSo da ter-

ceira Ordem, na qual foi por duas vezes eleito Hinistro Provincial, a primeira

em 1598, a aegunaa em lo07.— Foi natural de Santarem, e m. a 3 de Uutubro
de 1628. Falta o seu nome na BM. Lot., porem acha-se no Catalogo mt. dot

etcripforet da Ordem terceira, por Fr. Vicente Salgado.— E.

1404) EtUUtUot da prooinda da Penilencia de Porluml, terceira Ordem
do notto padre S. Francisco, novamente recopiladoi etc. Contem mait a regra

do papa Ledo X. e a forma de langar o habito, e propttao dot novifoi. Lisboa,

por Jorge Rodrigues 1617. 4.°

Elstes Estatutos precedem em data aos que a mesma congregacSo teve, or-

denados era 1636 pelo provincial Fr. Lucio de S. Paulo, e em 16a6 pelo pro-

vincial Fr. Duarte da Concei^. Cumpre pois rectidcar n’esta conformidade
0 que escrevi no tomo ii, n.“ E, 97.

MARCOS VALENTIM PAES BOTELHO PEGADO.— (V. Atiselmo

Gaetano Munhoz, etc.)

MARCUS DALHUNTY, nascido em Bel^t a 17 de Mar(o de 1816:
seu pae, de na^So iriandez, tinha o pwto de pagador do regimento n.* 45, e

sua mSe era portugueza. BUlucado em lasboa no collegio de S. Patricio, de mis-

sionarios iriandezes, frequenlou nos annos de 1830 e seguintes o curso mathe-
matico da antiga Academia Real de Marinha, e depois o da Academia de For-

tilica(<o, que nSo concluiu por motivos supervenientes. Deu-se por algum tempo
ao ensino particular das linguas ingleza e franceza, aid que em 1M9 foi no-
meado Professor substituto das mesmas linguas no Real Collegio Militar, sendo
mais tarde provido de propriedade na cadeira de inglez.— E.

1405) Grammatica ingleza. Lisboa, na Imp. Nacional 1855. 8.” gr. de
zxxii-275 pag., com umas taboas explicativas no fim.

1406) Explicagbet de arithmetica Iheorica e pratica para o ensino popular.

Lisboa, Imp. Nacional 1859. 8.° gr. de xx-193 pag.— D'esta edi;io, leita por
ordem do Ministerio da Guerra, se tiraram mil exemplares.

1407) ExpiicafO^ de arithmetica superior, em s^imento at da elementar.

Lisboa, na Imp. Nacional 1862. Foi.—&Uo proximas a sahir do prelo ao es-

crever d’este arti||0 .

1408) Coinadeneiat notaoeis dot nove cdgaritmot com a Historia de Por-
tugal, em quanto durou n'este reino a linka Affonsina.— Este trabalho, que o
auctor dedicou ao seu amigo, condiscipulo e collega o sr. J. da Costa Cascaes,

foi impresso no Panorama.
1409) a Compendium of the new system of weights and measures, by Joa-

quim Henriquet Fradesto da Silveira, etc. adopted for the use of tchoolt in En-
gland. Lisbon, National Ibinting Ollice 1861.— £ traducfiio ao que vai men-
cionado no Diccionario, tomo iv, sob n.° J, 1595.

1410) The National Printing Office and its products; historical and tlalit-
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iical edairemmentt by an employe in that establishment, dedicated to the great

international jury. Lisbon, National Printing Oflice 1862. 8.° gr. de 69 pag.

— £ traducf2o do opusculo em portuguer, quc acompanhou os productus que
a Imprensa Nacional dc Lisboa enviou no corrente anno i exposijtio univer-

sal de Londres.

Consta que tem completo e em via de impresslo um Compendia de geo-

metria, etc.

MARGARIDA IGNACIA, que se diz Religiosa no convento dc Sancta

Monica de Lisboa : — Sob este pseudonymo se puobcou

:

1411) Apologia a favor do reverendo P. Antonio Vieira, da Companhiade
Jesu, porque se Jesvanece e convence o tratado, que com o name de Crisis escre-

veu contra elle a reverendissima sr.* D. Joanna Ignez da Cruz, religiosa de

S. Jeronymo, da provincia do Mexico das Indias oedaentaes, etc. Lisboa na Offic.

de Bernardo da Costa 1727. 4.° de xxiv-188 Mg.
Livro de pouco merito em todo o sentido. Comprei ha annos um exem-

plar por 160 rdis.

• 0 P. Vieira foi censurado por uma religiosa douta e extravagante, a res-

peito de um sermSo, cuja contrariedade intitolou sua auctora cCrisis*. Outra
religiosa escreveu contra este tratado em defeza do dito padre, que tambem
d^ra^amente cahiu entre mSos de mulheresi • (Francisco Xavier de Oli-

veira, Mem. de Portugd, tomo i, pag. 140). — Pordm Barbosa, que de tal nome
se nSo fez cargo na Bibl., diz

;
que o verdadeiro auctor d'esta Apologia fdra o

P. Luis Gonsalves Pinheiro. No Supplemento 6nal farei men(So d’este padre,

visto que nSo entrou no logar competente por falta de lembranja.

D. MARGARIDA IRIARTE E 80HALL0 AYMERIK BI08LA-
DA DE COCIO, natural de Buenos-ayres, na America, e nascida em 25 de

Abril de 1804. Foram seus paes D. Felix Iriarte Aymerilc Bioslado de Cocio,

coronel de infanteria no exercito de Hespanha, e D. Josepha Somallo Iriarte.

Em 26 de Novembro de 1821 casou na sua patria com Josd de Barros e Abreu
Sousa e Alvim, enUo major do exercito portuguez, e que cb^ou depois ao posto
de tenente-general, e agnciado com os titulos de Barlo, e Conde do Casal, etc.

— M. em Lisboa, a 19 de Janeiro de 1854.— E.

1412) Poema epico, dedicado d nacao portttguesa pela Condessa do Casal.

Feito no anno de 1839, impresso em 1842 e reimpresso em 1849. Porto, Typ.
de S. J. Pereira 8.° de 20_pag., dnas das quaes (a terceira e quarta) contdm
um prologo da auctora.— Taes stb> as indica;6es que me enviou o sr. Pereira

Caldas, tomadas i vista de um exemplar da segunoa edicSo, porque os da pri-

meira, feita em Braga, parece haverem desapparecido oe todo; e pela minha
parte devo declarar que nSo encontrei ainda algum, quer da primeira, quer da
segunda edi(io.

0 poema, segundo me informa o meu amigo, d composto em aextinas ben-
decasyllabas; e poderd ser tudo o que quizerem, menos poema epico, porque
Ibe faltam todas as partes essenciaes determinadas pela natureza do genera.

I^ce ser antes uma declama;So poetica, em que a illustre cantora, emnebida
no enthusiasmo patrio, deixa correr o canto, 4s vezea em desalinho, contra as

sem-razdes do governo, e do parlamento britannicos, e contra o desprezo e

insultos com que um e outro tdem por vezes tractado a na(So portugueza, sua

fid alliadat

1413) Branca, drama em oiiatro ados e oito quadros. ProducfSo e engenho
da Condessa do Casal. Porto, Typ. de S. J. Pereira 1847. 8.* gr. de 134 pag.

Tal sahiu da imprensa o frontispicio
:
pordm depois, e ainda em principio

da entrega dos exemplares, inandou a auctora riscar em quasi todos a palavra
• engenbo* tornando-a ill^vel, de modo que a phrase se reduzisse a: Pro-
ducfdo da Condessa do Com. Eka circumstancia deu azo aos apodos dos jor-

Digitized by Google



MA 135

naes da opposi^, aenrindo-lhes por algum tempo de pabnlo zombeleiro para

a critica lolhetmista. Diziam uns, qae a ex."* condesaa ni;ora o engenho
; ou-

tros que o cobrira, ou pintdra, etc.

Consta que em poder de sua filha, c herdeira do titulo, ficaram ineditoc

outros dramas e poesias da Condesaa do Casal.

80R0R MARGARIDA. DE 8. PAULO, Religiosa Dominicana, per-

tencia a familia dos Condes de Linhares, e chairiava-se no seculo D. Margarida
de Noronha. Foi por varias vezes I’rioreza no convcnto da Anuunciada de Lis-

boa. Da sua eruai(2o e pericia nas artes liberaes dlo testemunbo Barbosa, o

os auctores por elle citaaos na BM. Ltu.— N. em Evora, e m. com 86 annos
a J de Janeiro de 1636.— E.

1^14) fC) Begra e constUuifCes, que profetsam as freiras da Ordem do pa-
triarcha S. Domingos ... No fim se cont/m dez orofoes d honra das dares e la-

qrimas da Virgem senhora, etc. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 161 1 . 8.* de viii-109

folhas numeradas pela frente.

Declaro que ainda nio vi d’este livro senSo o exemplar que d’elle poesuo,

e que se acha algum tanto deteriorado e falto do rosto.

1413) Ktda da prioreza soror Maria da VisUofdo, etc. D'esta curioea re-

la(So maouscripta, mencionada por Barbosa, exists uma eopia na livraria de
Jesus, no gabinete 6.°, n.° 3-98.— A historiada Maria da Visita^So illudiu por

alguns annos a cdrte, e o publico de Lisboa i, sombra de flngidas revelapdes

e prelendidos milagres, ate ser em 6m processada pela InquisipSo como em-
busteira e bypocrita.

D. MARIA ADELAIDE FERNANDES PRATA, natural do Porto,

e nascida em 1826.— E.

1416) Poesias, offerecidas d> smhoras porluenses. Porto, Typ. Commercial
8.° pequeno, de 189 pag.—Nao vi ainda algum exemplar d’esto livro, que s6

oonnefo tradicionalmente por informafao de urn amigo.

D. MARIA AMALIA GARCIA DE 80D8A GOMES, de cuja na-

turalidade, nascimento, etc., nao pude achar noticias.— E.

1417) Betofoo das exequias ^ nos dias 22 e 23 de SejUembro do anno de

1816 se cetebraram em Lisboa, no real eonvento do Saneiissimo Corofdo de Je-

sus, pela sentida morte da nossa augustissima soberana a senhora D. Maria I,

etc. de que foi ocular testemunka a auetora. Lisboa, na Imp. Regia 1819. 4.° de
vni-18 pag.

Creio ser a mesma que na Bibliogr. Hist, do sr. Figaniere vem meneio-
uada entre outros escriptos anonymos, sob o n.* 606. (Vej. Jose Joaquim de Oli-

veira Villas-boas.J

D. MARIA ANTONIA DE 8. BOAVENTURA E MENEZE8, 6lha
de Roque Monteiro Paim, e casada com Rodrigo de Sousa, 6lho dos primeiros

Condes de Redondo.— Foi natural de Lisboa; ignore pordm as dates do seu

nascimento e obito.— E.

1418) Hisloria da igreja do Japiio, em que se dd nolida da primeira en-

trada da fe n'aquelle imperto; dos costumes d'aquella nagao, suas terras, e oou-

sas nmtto euriosos e raras, para os erudilos estimaveis, e para todos gratae. Es-
cripta em francez pelo P. Joao Crasset, da eompanhia de Jesus, e traduzida em
portuguez. Tomo i. Lisboa, na Offic. de Manuel da Silva 1749. 4.° de xl-642
pag., com urn mappa geographico e tres estampas.

—

Tomo u. Ibi, na mesma
Offic. 1731. 4.* de xn-560 pag.—Tomo m. Ibi, na Offic. de Manuel Soares 1755.
4.* de xii-643 pag.

E obra pooco procurada, e creio que o seu pre;o nunca excedeu de 1:200
a 1:800 rdis. (Vej. P. Antonio Prasieiseo Careen).
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80R0R MARIA I»0 BAPTI8TA, religiosa Dominicana, chamada no
seculo D. Maria da Silva. Foi Prioreza do Mosteiro do Salvador, rleita em 1617.

— N. em Lisboa, e m. de 89 annos d'edade e com 73 dc religiosa, a 29 dc No-
vembro de 1639.— E.

1419) fCJ Livro da fmdaaio do mosteiro do Saiuador da cidade de Lis-

boa, e de alguns casos dignos ae memoria, que nelle aconteceriio. Dirigido ao
Divinissimo Sacramento da Eucharistia. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1618. 8."

Do v[ii-lS2 folhas numeradas s3 na frente.

Os exemplares d'este livro silo muito raros, e pagam-nos por bom pre(o

os que se ^o a colligir as Chronieas das Ordens religiosas, a cuja classe per-

(ence.

1420) (CJ Modo de resar o rosario de N. S. como se resa na Minerva «tn

Roma, aceresceniando o principio que teve para se resar a choros, e a devofdo

dos Sanetos auxiUadores, etc. LisbM, por Jorge Rodrigues 1638. 8.°—D’^e
nio vi ainda algum exemplar.

80R0R MARIA RENTA DO CEO, religiose no convento da Concei-

fio da cidade de Braga; o seu nome ji nSo cntrou na Bibl. de Barbosa.—0 sr.

Pereira Caldas escrevendo-me ha tempo, diz que as memorias que a respeito

da sobredita religiosa encontrira n'aquelle convento, sSo Concordes em afiirmar

que ella realisava em si escrupulo.samente os epithetos que altribuiu na sua

obra is suas irmits em Christo, dizendo no prolrao que ellas aspiravam a imi-

tar Isaac na obediencia, Susantia na castidade, &ther na devo^ilo, Moysis na
sanctidade, Jeremias no pranto, Abraham na fe, e Job na paciencia: e mais
prometteu mandar-me algumas particularidades da sua vida, segundo o que
obtivesse das diligencias ji emprehendidas a esse intento. Ate agora, porem,

n3o consla que recolhesse os esclarecimentos esperados. A obra oe Soror Ma-
ria Benta tern por titulo

;

1421) Jardim do ceo, plantado no comvnto de Aossa Senhora da Concetto
da cidade de Braga ; em que se tracta das memorias da fundacdo d'este primeiro

convento do reino dedicado d Conceicao purissima de Nossa Senhora, e se expde

a vida da veneravel D. Beatriz da Silva, fundadora d’esta ordem, e as de ou-

tras religiosas illustres em sanctidade, que no referido convento fioreceram desde

0 anno ae 1629 ateo de 1764. Lisboa, na Offic. de Manuel Coelho Amado 1766.

4.° de XXX (iunumeradas)-189 pag.— D'este livro, destinado como se ve, a fa-

zer parte das Chronieas das ordens religiosas em Portugal, creio serem raros

os exemplares, ao menos em Lisboa. Vi urn na livraria de Jesus ; e outro, que
conserve, s6 foi obtido ao fim de muilos annos de diligencia, e ainda assim ar-

ruinado de sorte que nSo me dispense da acquisi^o de outro, se a fortune m’o
deparar.

A auctora escreveu a sua narrativa em estylo culto, descaindo porem al-

gumas vezes da gravidade propria do assumpto, como quern fdra educada na
eschola do gongorismo, que o bom gosto nio conseguira supplantar ainda de

todo por aquelle tempo. Entretanto, a sua obra (tmvez porque n’isso inter-

viesse a severidadc dos censores que comeravam a mostrar n’esta parte algum
escmpulo) nSo e das que na sua especialidade mais abundam em revela;!^ e

milagres.

MARIA CARLOS TBEODORO DAMOI8EAU DE MONFORT, Ca-
pitio-tenente da Brigada Real da Marinha, Ajudante do Observatorio da Aca-
demia Real da Marinha, Socio da Academia Real das Sciencias dc Lisboa,

etc.—0 seu nome indica ser de na(io franceza, porem faltam-me os esclare-

cimentos precisos icerca da sua naturalidade, nascimento e mais circumstan-

cias.— E.

1422) Memoria relativa aos eclipses do sol, visiveis em Lisboa desde 1800
ate 1900 tnclusivamente. Lisboa, 1801. Foi. com cinco estampas.
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1423) Memoire mr let variations iktdaires dei element eUiptiquet de Pal-
las ei de Ceres.—tin Hitt, e Mem. da Acad. Real das Sc., tomo iii. Fol.

1424) Memoire tur la comete de 1807.— Na« ditas Memoriat, c totno dito.

D. MABIA CECILIA AILLAUD, casada com Manuel Mathias Vieira
Fialho de Mendon(a, e mSe de outro do mesmo nome, atiibos incluidos no pre-
sente volume cm logar competente.—N. em Coimbra pelos annos de 1780; teve

por pae JoSo Pedro Aiilaud (livreiro francez estabelecido n’aquella cidade, e

por irmSo o outro J. P. Aiilaud, falecido em Paris, bem conhecido pelaa nu-
merosas edifdes que ahi fez de livros portuguezes, de que ha impresses varios

catalogos).— M. na sua patria, a 29 de Julho de 1837.

D’esta senbora existe impressa na Chronica Litleraria de Coimbra, n.° 14,

a versao da harmonia de Lamartine, que se intitula Une larme, ou eont^ion.
Devo estas, bem como algumas outras noticias, de que fiz e farei ainda uso no
DiecionariOj A obsequiosa diligencia dos srs. doutores F. de Castro Freire e F.

da Fonseca Corrda Torres, j4 por vezes mencionados.

80R0R KARIA DO CEO, Franciscans, e Abbadessa no convento de
N. S. da Esperan;a de Lisboa, onde tomara o babito a 27 de Junho de 1676.

—Foi natural de Lisboa, e n. a 11 de Septembro de 1658. Sabe-se que ainda
vivia em 1732: quanto A data do seu obito, faltaram-me atd agora meios para
averigual-a. Diz Barbosa que « para ,evitar o applauso que mereciam as suas

obras, com modesta dissimulafSo as publicSra em nome de Soror Marina Clc-

mencia, religiosa franciscana no convento da ilba de S. Miguel.*—Com este

nome, pois, fez imprimir

:

1423) A Phenix apparecida na vida, morte, sepultura e milagret da glo-

riosa Sancla Catharina, com sua novena e peregrinofSo ao Sinay. Lisboa, na
Offle. Deslaiidesiana 1715. 8.°

1426) A Preeiosa: allegoria moral. Parte i. Lisboa, na OfDc. da Musics
1731. 8.° de xxxii-333 pag., e mais quatro no fim innumeradas com indice, li-

cen^as, etc.

Parte ii. A Preeiosa: obrat de miserieordia em primorotot e mysticos dia-

logos exposlas; elogios dos sanctos, em varios cantos poeticos e hittoricos, etc. Ibi,

na mesma OfiBc. 1733. 8.’ de xlviii-360 pag.

Os censores que examinaram esta obra para a impressSo, entre os quaes

se comprehendem D. Antonio Caetano de Sousa e D. Josd Barbosa, Itie tecem

pomposos elogios, talvez em demasia exagerados : o segundo, depois de admi-
rer « eloquencia tdo casta, e pensamentos tao elevados, vd n’esta allegoria mo-
ral desmentido o que commummente se diz, que sSo desgra;adas as materias

espirituaes, por quasi nunca se tractarem com discrete eleva;^. NSo d assim,

por que os conceitos sSo de tal modo 6nos, que egualam a piedade da penna

que os escreveu, etc., etc. >—Tambem na Revista Am Agores, tomo i, pu. 162,

em urn arti^o relative A supposta Marina Clemencia, de cuja naturaliaade e

rircumstanciai se duvida com razao, fala-se da Preeiosa com muito louvor,

como de obra bem escripta, e digna de maior apre(0 .

1427) Obrat variat e admiraveis, etc. LisiMa, por Manuel Fernandes da
CosU 1733. 8.»

1428) Ares ilbsstradat em avisos vara at reliwtas terrirem os officios dos

sens mosteiros. Lisboa, por Miguel Roarigues 1738. 8.° de 156 pag.

1429) Triumpho do Rosario, repartido em cineo autos do mesmo, muito

devotos e divertidos. Lisboa, por Miguel Manescal da Costa 1740. 8.°

1430) Enqanos do botgue, desenganot do rio. Lisboa, por Antonio Isidoro

da Fonseca 1741. 8.°

Os escriptos de D. Maria do Cdo, compostos promiscuamente em prosa e

verso, apresentam nas iddas, estylo e linguagem caracteres de similhan;a bem
notavel com os da sua contemporanea 0. Magdalena da Gloria (Vej. no Die-

Digitized by Google



MA

eiamario, tomo v, o n-’ H, 2 a 7), freira eomo ella profesaa no mesmo eonvento,

onde paasaram ambas em communidade a maior parte de auas Iongas vidas.

D. MARIA. DA CONCEIC:aO SINGER VELLUTI, Actriz do thea-

tio Gvmnasio-Dramatico do Rio de Janeiro.— N. eoi Lisboa, a 10 de Dezem-
bro de 1827.— E.

1431) A vida dti uma adrii: drama em CMieo aetot » oilo quadna, par

MM. Aniceto Bourgeoit e Theodora Barriire, traduzido do franeez. Rio de Ja-

neiro, Typ. de Bernardo Xavier Pinto de Sousa 1859. 4." de 161 pag.—A ver-

sSo 6 precedida de urn prologo da traductora, e adomada de urn retrato da

actriz D. Ludovina Soares da Costa, a quem foi dedicada a tradnc^. Este re-

trato falta poiOm em alguns exemplares, inclusive em um qne tenho em meu
poder, por offerta do editor.

14^2) A riuivi da* camellia*; teena* da vida pari*ienu: eomedia em um
acto, IraMzida do franeez. Rio de Janeiro, Typ. de Bernardo Xavier Pinto de

Sousa 1859. 4.° de 41 pag.

Al^m d’estas, ha traduzido egualmente das linguae italiana e francezamui-

tas ontras pe^as dramaticas, que nSo se imprimiram, mas qne foraro quasi

todas representadas ein diversos theatros do Rio de Janeiro, tarn como : 0 tni-

migo da* mulhere*, Vma ri^, Um mmuterio em eonfu*So, comedias traduzidas

do italiano. A nV/atui de Parti, Carlola Corday, 0 ramo de carvalho, Paulo e

Kirjtnia, Oi inferno* de Pari*, 0 a*no morto, Adriana Leeouereur, Maria Pa-
dilha, dramas traduzidos do franeez; e da mesma lingua as comedias Um fran-

cez em Hetpanha, A* primeira* proezat de Richelieu, MadeUina a tamangueira,

0 cavalheiro d'Etsone, 0$ filho* de Adao e Eva, Tre* bodeario*, 0* effeito* da
educofuo. Luita, A vendedora de peru*. Os ajudante* de campo, A ftlha de Ja-

quelina, Batalha da* dama*, Fanfarrdez de oictoi, Quequer e a dangarina, Uma
tnraeao de mulheret, 0 benefieio de um ponlo, Qiietlao de dinheiro, 0 Condeeta-

vd de Bourbon, Joanna d’Are, 0 quadra. A* noutei do Sena, o Romance eomieo,

etc. etc.

D. MARIA FELICIDADE DO COUTO BROWN, residente e prova-

velmente natural da cidade do Porto, onde m. a 8 ou 9 de Novembro de 1861.

Seu finado marido Manuel de Clamonsse Brown foi por muitoa annos nego-

gocianle bem conhecido e acredilado na prapa da mesma cidade.—Com o pseu-

donymo de <Soror Dolores* publicou esta senbora diversas poesias em jomaea
litterarios e politicos do Porto, e d'ellas se diz 6zera imprimirna mesma cidade

em 1854 nma collec(io em dons tomos, destinada s6 para brindar particnlares,

da qual apesar das minbas diligencias nto pnde ver atd boje algum exemplar,
nem sequer obter de algnem que os possnisse ioforma(4o mais explicita a res-

peito do seu conteiido.

Eis o que a respeito dos versos e da auctora se Id na Revieta Penin*ular,

tomo u, a pag. 314: aQuem nSo conhece os mimoaos cantos da primeira poe-

tiza oortu0uza,> as poesias de Soror Dolores? *A imaginafSo, o sentimento,

a melancolia e o entnusiasmo sSo os distinctivos da poesia d'esta senbora; e

que mais pdde desejar-se? 0 amor 6 o assnmpto principal dos seus versos;

mas d-o de uma maneira sublime, nobre e kpaixonada. Ha alii um perfume de
sandades, que eda n'alma suave melancolia: ba nm brilbo de imagine^, qne
encanta: uma belleza de imagens, que admira .... £ um grande geniol*

Se n’este juizo ha, ou nSo, exaggera;So, deeidam-no os que alcan(aram a
felicidade que eu nio tive, de poderem avaliar por si propnos estas Ho pre-
conisadas [^ias.

SOROR MARIA FRANCI8GA ISABEL, natural de Lisboa, e chamada
no seculo D. Joanna Dorothda de Mello. Profesaou a regra franciscana no con-
vento do Sancto Crucifixo (mais conhecido entre nds pelo nome vulgar de Fran-
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cezinbas) a 2 de Janho de 1674. Abi exerceu varioa careos, inclasive o de Pre-
lada, que teve por nioitos armos. Barbosa assigna a data do seu falecimento

ero 17 de Mar(o de 1636, no que ha manifesto engano, por ser inconciliavel

com a da profis^o. Seri talvez este erro typograptiico, que deveri emendar-se
para 1736.— E.

1433) (C) Vida da renerovel madre Maria Amada de Blonai, religiota da
Visilafoa de ^ncta Maria, por Carlos Augtistn de Sales, bispo e prindpe de Ge-
nebra: traduzida da lingua franceta. LLsboa, por Miguel Manescal 1698. 4.° de
xvi-366 pag., e indice no 6m.— Segunda edifio, Lisboa, na Offic. de Antonio
Rodrigues Galhardo 1782. 8.° de 438 pag., mandada fazer, segundo creio, pelas

religiosas da Visita^ao.

No pseudo-Cofoi^ da Academia crradamente sc pretendeu emendar o
nome do auctor do livro, transformando-o em S. Francisco de Sales, sem re-

parar ao menos no anacbronismo que d’ahi resultava!

A edi(3o de 1698 6 em tudo preferivel a segunda, como veri&quei por
confronta^So que de ambas 6z. N'esta, aliin de supprimirem-se a dedicatoria

e prologo da traductora, truncaram-se muitos periodos por todo o contcxto

da obra, e deu-se a outros nova fdrma, tornando-a assim mui differente do que
era quando foi pela primeira vez publicada.

• D. MARIA JOAQUINA DOROTHEA DE 8EIXA8 RRANDAO,
immortalisada TOoticamente nas lyras de Thomis Antonio Gonzaga sob o nome
de «Marilia de Dirceu.°— Foi natural de Villa-rica, na provincia de Minas-ge-
raes, e falecida em 9 de Fevereiro de 18S3, contando 8S annos de edade, pois

nascdra a 8 de Novembro de 1767.—V. a seu respeito a Nolicia sobre T. A.

Gonzaga e suas obras, i frente da novissima e mui nitida edijSo da MarUia de

Direeu, illustrada pelo sr. Joaquim Norberto de Sousa e Silva, e impressa em
Paris 1862. 8.’ 2 tomos (da qual recebi ha poucos dias um exemplar, enviado
com OQtras obras do Rio de Janeiro, por offerta do seu benemerito editor o
sr. B. L. Garnier) no tomo i, a pag. 30, 86 a 88, e 102.—V. tambcm as Me-
morias de LittercUwa eontemporanea do sr. Lopes de Mendon(a, a pag. 372.—
E as Ephemerides naeionaes, na Revista popular do Rio de Janeiro, vol. xni

(1862), a pag. 163.

^b o nome d’esta senhora se publicou

:

1434) Direeu de Marilia: Lyras attribuidns d senhora D. M. J. D. de S.

Rio de Janeiro, 1843. 16.° gr. de xii-120 pag.— A voz publics da, porem, por
auctor d'este volume o referido sr. Joaquim Norberto de Sousa e Silva (V. no
Diceionario, tomo iv, o n.° J, 1922).— Estas lyras andam tambem reproduzi-

das na edi(So da Marilia de Direeu supracitada, no tomo i, de pag. 191 a 344.

D. MARIA 30SE DA SILVA CANLTO, Professora de instruct pri-

maria do sexo feminino na freguezia de N. S. das Mereds, por carta regia de
31 de Agosto de 1847.— Da naturalidade, naacimento, etc., nada sei dizer por
falta dos esclarecimentos necessarios.

Tem publicado numerosos artigos em prosa e verso, de 1838 em diante,

em diversos jornaes de Lisboa, pelos quaes mereceu repetidas encomios da im-
prensa. De Mas essas produces s6 ^sso apontar agora, por tel-as presentes,

as poesias insertas na Revista Universal Litbonense, a saber; no vol. in (1843),

a pag. 83;— vol. iv (1844), a pag. 281, 292, 418, e 433;— e vol. v (1^), a

pag. 307, etc.

Se houver meio de snpprir o que ora me falta, seri este artigo additado
convenientemente no Supplemenlo 6nal.

D. MARIA DE LARA E MENEZE8, 6lha do Duoue de Caminba, fa-

lecida em Lisboa a 23 de Junho de 1649, aos 39 annos ae edade, por haver
nascido no de 1610.— Falta o seu nome na BM. de Barbosa.

Digitized by Google



140 MA

Acerca do casamento mysterioso d’esta senbora com o infante D. Duarte,

irmSo d’el-rei D. JoSo IV, e das mais circurostancias qtie the dizem respeito,

podem consultar-se as interessantes e nlo vul^res noticias, cuja publicafSo

se deve ao sr. Antonio Joaquim Moreira ('Diecionario, tomo i, n.° A, 825)
Acliam-se ellas no tonao iv da Historia de Portugal do dr. Schaffer, Iraduzida

e accrescentada par Jose Lomrengo Dominguet de Mendonfa, nas notas ao dito

volume, de pag. lvii a cix.

D. Maria de Lara i, segnndo se aSirma, a verdadeira auctora dos Senti-

mentos ou Saudades de D. Ignez de Castro, em dous cantos de oitavas rythma-
das, que pela primeira vez se imprimiram na Fenix Renoscida, tomo i, e depots

o foram mais vexes, com o nome do licenceado Manuel de Azevedo. (Vej. no
Diecionario, tomo v. o artigo relativo a este.)

Ha por^m duas edi^es das referidas Saudades. das quaes possuo exem-
plares, e cujos titulos transcreverei aqui miudamente coofrontados, por se-

rem uma e outra documentos curiosos, que podem contribuir para a elucida-

(Ao d'estas especies, geralmente ignoradas.

1435) Saudades de D. Jgnez de Castro peio licenceado Manuel de Asepedo
Conimbrense. Offerecida ao sr. Guilherme Joaquim Poes Velho, pdo P. Joao de

GoucJa. Lisboa, na Oflic. Joaquiniaiia da Musica 1744. 4.° de viii-i48 pag.

N’esta edi^o ainda se nAo dA D. Maria de Lara como auctora das Sauda-
des de D. lynei: sd sim se Ibe attribue uma Parte untca ou tereeira das sau-

dades e senttmenlos de D. Maria de Lara, que come;a a pag. 73, e termina com
o final do livro.

Saudades dos serenissimos reis de Portugal D. Pedro I e D. Ignez de Cas-

tro ; eseriptas por D. Maria de Lara e Meneies, e outras obras de sentimento

propnd, etc. Offerecidas ao sr. Guilherme Joaquim Paes de Menezes e Brananga,
etc. pdo P. Fernando Jose Cardoso. Segunda impressao. Lisboa, na Omc. de
Pedro Ferreira 1762. 4.“ de xx-102 pag.

N’esta e que o editor aflirma expressamente ser de D. Maria de Lara a com-
posi^o de todo o livro. Vem tambem n'elle uma carta de Diogo Rangel de Ma-
cedo, dirigida a D. Maria de Menezes e Lara de Braganfa, na qual miii clara-

mente attribue a esta a qualidade de neta de D. Maria de Lara e do infante

D. Duarte, bistoriando o facto do casamento, etc., etc.—V. tambem no Dic-

cionario o artigo Guilherme Joaquim Paes Velho.

D. MARIA LUISA DE VALLERE, fliha unica de Guilherme Luis An-
tonio de Vallerd, official francez, que entrAra no servifo de Portugal em 1757,

e faleceu sendo tenente-general em 1736.—Viveu esta senbora no primeiro

estado, e teve ao que se diz, tracto mui intimo com Antonio Ribeiro dos San-

ctos, e com o monsenhor Ferreira Gordo, muitas vezes citado no presente Dir-

cionarto.—Vejam-se quanto ao primeiro as epistolas que elle Ihe dirigiu, im-
presses no tomo I das Poesias d'Elpino Dunense, a pag. 114, 170, lv7, 191,

203 e 211.— E.

1436) Eloge historique de Guillaume Louis Antoine de Vallere, lu a la seance

pubiique ae I'Academic Royale des Sciences de Lisbonne, le iOjanvier 1798, par
Franfois de Borja GarjM Stockier, secretaire de I'Aeademie, membre de la So-

ciete philosophique de Philadelphie, etc. Public de nouveau avec des additions et

des anecdotes sur sa vie, el la refutation de iarticle qui le conceme, insert dans

la >iBibliotheque Britannique ; • oar M.‘ L." de Vallere, sa fille. A Paris, cbez

Firmin Didot, 1808. 8.* gr. de z83 pag. EdifAo nitida, adornada com o retrato

do general.—Tern o texto do £{oju> portuguez em frente da traduc^Ao fraii-

ceza, que Bnda com elle a pag. 79. — D’ahi ate o 6m do volume seguem-se as

anei^otas, memorias e pejlas justificativas, tudo escripto egualmente em por-

tuguez e francez.

Os exemplares d'esta edi^Ao, que a auctora mandou fazer A sua custa, como
demonstrafAo de saudade e amor filial, nAo se e.xpuzeram A venda, sendo sd
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destinados para brindes a pe^as de sua afTei(3o. Depois do seu falecimento,

cuja data nlo pude ainda averipar, muitos vieram ao mercado, e os tenho vislo

vender por prefos de 300 ate oOO rets.

1^ obra curiosa, em razio de alguinas noticias e particularidades conteddas

nas antcdolas

;

deltas consta enire outras, a quem aevam attribuir-se as Car-
Ua acerca do govemo, eoslutnei e usos de Porii^al, publicadas na lingua ingleza

ein 1 788 sob o pseudonymo de Arthur W. Costigan, ofBcial irlandez, e das quaes

ha tambem uma traduci^o franceza, iinpressa, em Paris em 1810.

SOBOR MARIA MAGDALENA, Pranciscana; professou no convento

da Madre de Deus, extra-muros de Lisboa, em 1383.— Foi natural da mesma
cidade, e m. em cdade avan;ada a 18 de Novembro de 1637.— E.

1437) (C) Historia da vida, prerogativat e lourores do glorioio S. Joao

Erangelitta. Tirada de t>arios auctores. Dedicada a Jeronymo de Hello Couti-

nho. Lisboa, por Antonio Alvares 1628. 8.° de vn-36 folhas numeradas s6 na
frente.

Alem d'esta muito rara edi(io, de que tenho urn exemplar, ha segunda
Nova edicdo, accrescentada com a novena do memo sancto. Lisboa, na Offic. de

SimSo Tnaddco Ferreira 1794. 8.“ de 124 pag.

SOROR MARIA MAGDALENA DE 8. PEDRO, professa no convento

da Concei;3o de Marvilla, da Ordem de Sancta Brigida, no qual exerceu nor

tres vezes o logar de Abbadessa.— iN. em Lisboa a .3 de Fevereiro de 1658, e

m. a 22 de Fevereiro de 1747. — E.

1438) Noticias fielmente relatadas dos cusiosos meios por onde vein a este

reino de Portugal a reiigido Brigitana, e da prodigiosa fundapdo e prodigiosot

augmenlos d'este convento de N. S. da Coneeigdo de Marvilla; e se seguem algu-

mas relapdet das virtudes e boa opiniao com que n'elle faleceram algumas reli-

giosas e bemfeitoras. Lisboa, por Miguel Manescal da Costa 1743. 4.° de xxx-267
pag-

Posto que nio mencionado no ebamado Catalogo da Academia, este livro

tern sido e serd sempre procurado pelos que prelendem colligir as chronicas das

Ordens religiosas em Portugal. 0 pre(o regular dos exemplares tern sido de
480 reis.

D. MARIA MARGARIDA PEREIRA CAMBIAXI, de quem nSo
pude apurar mais noticia. V'ivia em Lisboa no primeiro quartel d’este seculo,

e publicou com o seu nome varies folbetos de versos, dos quaes sd tenho pre-

sente 0 segundo, com o titulo

:

1439) Poesias de D. Maria Margarida, etc., offerecidas ao ill" sr. desem-
bargador Jodo Rodrigues de Brito. Lisboa, Imp. Regia 1816. 8.° de vii-40 pag.

—0 merecimento d’estes versos 6ca ainda itquem da mediocridade. Tanto elles

como a auctora sSo hoje desconhecidos.

SOROR MARIA DE MESQLITA PIMENTEL, Religiosa Cisterciense

no mosteiro de S. Bento do Castris, situado extra-muros na cidade de Evora,
e nio no de Celias, bispado de Coimbra, como erradamente julgou Jorge Car-
doso (Agiologio, tomo iii, pag. 442).— Foi natural da villa d’Extremoz, e m.
com to annos de edade no 1.° de Novembro de 1661.— E.

1440) (CJ Memorial da infancia de Christo, e triumpho do divino amor.
Em dez cantos em oitava rima. Lisboa, por Jorge Hodrigues 1638. 8.* de x (in-

numeradas) 136 folhas numeradas sd na frente.

A segunda e terceira parte d'esta obra Gcaram manuscriptas. Vi-as, e se

nSo me engano, autographas, na collec;3o de poemas que pussuia o muitas ve-

zes citado Francisco de Paula Ferreira da Costa, (ikinlinha a segunda parte a
vida e milagres de Christo, e a terceira a sua paixSo.
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Posto qae esta enfiada de cantos mat possa classificar- se cotno poema de

al|^m genero determinado, pois quo apparccom ahi violadas em tndo as regm
c preceitos da arte, nSo deixa de ter sen merito pela ternura dos aflectos, e sin-

gela elegancia da phrase cm quo esta escripto, accusando na auctora dotes dc

nSo vulgar ingenho, e devota inspira;ao.

A parte impressa 6 hoje pouco menos que desconhecida, porquc os exem-

I

dares sSo rarissimos, tanto que Josd Maria da Costa e Silva nem uma sd pa-

avra diz da obra no seu Ensaio biogr. critico, e creio que atd ignorou a exis-

tencia da auctoral

D. MARIA PEREGRINA DE 80V8A. natural do Porto, e filha de An-
tonio Ventura de Azevedo e Sousa, honrado commerciante da mesma cidade, e

de D. Maria Margarida de Sousa Neves.— N. a 13 de Fevereiro de 1809.

—

A sua biographia escripta pelo sr. A. F. de Castilho, e tecida em grande parte

de excerptos de cartas particulares da propria biomaphada, sahiu acompanhada
de retrato, na Revisla CorUemporanea de Portugm e Bratil, tomo m (1861, Se-

ptembro), de pag. 273 a 312.

Bern conhecida e justamente apreciada como romancista e poetisa, 6 para

sentir que as suns numerosas composi;des, que Ihe grangearam repetidos ap-

plnusos e louvores de juizes auctorisados, existani ainda disseminadas nas co-

lumnas dos varios iornaes litterarios e politicos, que desde 1842 comejaram a

tel-a por sua collaboradora ; sendo ja difficil de emprehender a collecftk) de
todas. A unica, atd agora pubiicada em tomo separado, intitula-se:

1441) Retalho do mundo. Porto, Typ. Commercial 1859. 8.° gr. de 427
pag.— Este romance d dedicado ao sr. A. F. de Castilho, e compde4e de cin-

coenta e oito capitulos, que sao os desenvolvimentos de outros tantos ritdes,

adagios e anexins populares, que Ihcs servem de titulos. Conserve com a de-

vida estimapSo um exemplar, com que a illustrc escriptora se dignou brin-

dar-roe.

Eis-aqui a resenha das outras, tal como a auctora pdde fomecel-a de me-
moria, por nSo conservar ao menos excmplares das folhas periodicas em cme
sahiram impressas. SSo estas: 0 Archive Popular, Restaurafao da Carta, Re-

vitla Universal Lisbonense, Iris, do Rio de Janeiro, e Aurora, Pirata, Braz
Tisana, Lidador, Pobres do Porto, etc., etc. Foram publicados alguns d'estes

romances com a assignatura Uma obscura portuenu; outros com a de Mari-
posa; muitos com o nome inteiro, ou com as iniciaes D. M. P., e alguns com-
pletamente anonymos.

1442) Superstipies do Minho.— Na Revitta Universal. D’ellas se tentou

fazer uma collecgAo separada, no formato de 16.° menor, com uma introduc^o
ou advertencia preliminar pelo sr. Castilho (A.). Creio que nio chegou a im-
primir-se d'essa collecgSo mais que a primeira folha, porque as luctas politicas

que distrahiram os animos em 1846, impediram a realisa^So d’aquella empreta.
Roberto, romance moral .— Nos Pobres do Porto, 1848.

As consequencias de um man passo.

AmariUis no eampo.

A salla de risitas.

Os phantasmas.

Testamentos cocoes .—6 continuafAo do precedente.

Aristocracias diversas.— Conata de dezoito capitulos.

A previdencia de Alvaro, e a memoria de seu trmdo.

Os sobrinhos da tia Brigida.

Passados quatro annos .— Seguimentn do precedente; pordm ficou incom-
pleto por motive da suspensSo do jornal onde sahia.

Uma historia contada a tempo.

Egoismo com capa de amor.

0 tutor de Virginia.
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Uma boa fiOta i a alegria de tima boa mSe.

0 amor mitsionatio.

Uma Vida amaryurada.
0 Cavalkfiro do cruzado novo.

0 homem dot proverbiot.

0 Magmtismo.
Ofogador.
Vtnganfa de vinganfot.— Sahia na Aurora, jomal do Porto, 1832,

Fatalidade.

Carolina.

Maripota. Scenas contemporaneas diversas.

Henriqueta.—Este e o seipiinte no Pirata, jornal portnen.'te.

A inoonttancia involuntaria.

Ricardo e Maryarida.—No Iris, vol. i.

Dialogoi familtaret.— Idem, tomo n.

Pepa.— Idem, tomo dito.

Rhadamanto.—Cofoeqsdo, e nSo ooncluido. Diz a anctora haver escripto

jl por duas vexes, e de ambas perdido este romance, ao qual chama asea lilho

de predilec^.a Quanto aos outros; prefete Henriqueta por ser sentimental

:

0 Jogador, os Phantasmas, Tettamentos voeaet e Vinganfa dc ringangat por te-

rem moralidade e algum interesse: Arietocraciae divertat, Amanllit no campo,

e Magnetismo por terem algum cbiste; islo 6 (accrescenta com a reserva que d

propria da sua modestia) ano tribunal suspeito do meu entendimento.a

Aldm do referido imprimiu no Arehivo popular (e foram depots reprodu-

zidas no Jrii, tomo i) quatro chacaras em verso: A moura de Littibona, o Ca-
v^deiro portuguez, Bathilde, Bernardo del Carpio: No Iris, tomo n. 0 patteio

do eemiterio, poesia critica : e no tomo in, A bruxa d'aldfa, e 0 capitSo de

armada, contos em verso:—E no Panorama de 18,36 (?) ContrabanJo de Vi-

teu, ou ot diabinhot, conto popular, tambem em verso.—Na Miscellanea poetica

do Porto, vol. I, varias po^as a pag. 47, 87, 73, 97, 1 13, 169, 201 ; e vol. ii,

a pag. 34, etc., etc.

D. MABIA PINHEIRO UJENA. Sob este psendonymo se publicou o
escripto seguinte

:

1443) Reflexoet crilieas tobre lodot os que escrereram e escreterSo pro, e

contra ot sebastianittat ; mat com particularidade a respeito do foiheto a Os Se-

bastianistas a do B. P. Jose Agotltnho de Maeedo, eode loti Maria de Sd. Lis-

boa, na Imp. Regia 1810. 4.' de 38 pag.

0 P. Josd A^tinho de Maeedo, que era principalroente atacado n'este

opusculo, respondeu com ontro que intitulou °A Senhora Marian (vej. Dic-

ctonario, tomo rv, n.“ J, 2290) : e ahi e n’outros deixa entrever que o verda-

deiro auctor das Reflexoet era, nSo uma senbora, mas um homem, e de nafuo

hespanhol. Tractei inutilmente de averiraar este ponto bibliographico, con-

sultando alguns contemporaneos que pomam acaso elucidar-me, se a reminis-

cencia os favorecesse. Dos livros de contabilidade, existentes na contadoria da
Imprensa Nacional, consta apenas que as ReflexOet foram mandadas imprimir

por um Pedro loti Eterivanit, nome Uo desconhecido em nossos annaes lit-

terarios como o da tal sr.* D. Maria Pinheiro. KicAmos pois na mesma incer-

teza, e provavebnente cada vez em maior impossibilidaoe de descobrir de fu-

turo tanto este, como outros auctores incognitos dos folhetos que por aquelle

tempo se publicaram com respeito i mui debatida quesUo sebastica. (Vej.

adiante o artigo Oputculot acerea do Sebatlianitmo.J

80R0R MARIA DO PRE8EPIO, Franciscana, religiosa do convento

de Sancta Clara de Sanlarem, uma das fundadoras e primeira Abbadessa no
de Sancta Martha de Lisboa, que govemou por tempo de quatro annos, fale-
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cendo inopinadamente a 27 de Novembro de 1S87. Consla que foi natural de

Lisboa.— E.

1444) (C) Constilui^s e regrat ordenadas pda madre Maria do Preiepio,

/undaddra e primeira abbadetsa do modeiro de Sancla Martha de Jesut, no anno

de 1583. Lisboa, 1591. 4.°

Barbosa, que me parece nio chegitra a ver d’este livro algum exemplar

(o que tambem posso dizer de mim atd <1 data em que isto escrevo), declara

que elle fdra impresso por ordem e mandado da rnadi^ Soror Maria da Encar-
najSo, segunda dbadessa do referido convento.

rtotarei aqui a inexplicavel equivoca^ao em que de certo incorreu o nosso

douto academico Ribeiro dos Sanctos, nas suas Memoriae eobre a Typoqraphia,

pag. 106, mencionando estas ConstUuifoee em nome de D. Marianna de Luna.

Talvez seria induzido ao erro polo facto de acbar este nome immediato ao de

Maria do Presepio no chamado Calalogo da Academia, do qual nSo poucas

vezes tirou as indica^des que nas ditas Memoriae transcreve. U facto d, que se

a pretendida auctora das Conetituicoee D. Marianna de Luna 6 a mesma de

quern mais adiante tracto no presente volume, nasceu esta provavelmente al-

guns annos depois da impressdo do livro, nem mesmo consta que fosse reli-

giosa d'aquella, ou de outra ordem.

D. MARIA SOARES DE ALRERGARIA, boje Condessa de Monte-

merli, tendo ha annos casado com o conde Louren;o Montemerli, ilaliano, na
epocha em que este se escripturara como cantor no theatro de S. JoSo do
Porto. Esta senhora, pertencente i illustre casa da Rede, em MesSo-frio, tern,

segundo consta, ainda vivos na cidade do Porto seus paes, e uma irmS, a sr.*

D. Berta Peixoto Soares de Albergaria, tambem dotada de nao vulgar talento,

e casada com Antonio Peixoto Pinto Coelho Pereira da Silva, representante

de uma antiga familia da provincia do Minho. A Condessa de Montemerli re-

sidia ultimamente com seu marido em Piza, na Toscana.— E.

1445) Lettera di una vera cattolica a Sua Santitd Pio IX.— Sem indica(2o

do logar da impresslo, e datada de Pari^', 5 Gtnnaio 1860. 8.° gr. de 7 pag.,

tendo em frente do original italiano uma traducfSo franceza.

Um exemplar d’esta carta me foi remettido de Paris em Novembro de 1860,

pelo meu amigo e bonrador o sr. A. A. Teixeira de Vasconcellos, como speci-

men curioso de uma escriptora, portugueza pelo sangue e nascimento. Tendo
confiado esse exemplar i. redac(Ao do Jomal do Commercio, agradou por modo
tal, que immediatamente appareceu a carta traduzida, e precedida de algumas
indica(6es biographicas da auctora no n.° 2148 de 24 do referido mez. D'ahi

se appressaram a transcrevel-a outros periodicos de Lisboa, taes como a Polilica

Lib^al, n.° 171 de 25 do dito, o Arxnito Unirereal, n.* 9 do vol. iv a pag. 140,

etc. e tambem alguns das provincias, nos quaes me recordo de a ver impressa.

Pouco depois appareceram traduzidas duas outras cartas da mesma au-

ctora, de cuias origens nada posso dizer. Vi-as pela primeira vez no Amigo do
Poco, jornal do Porto, e depois transcriptas na Polilica Liberal, n.° 192 de21
de Dezembro. U'estas cartas a primeira, dirigida aos italianos, serve como de
enrol ou dedicatoria da segunda, em que se pede ao Imperador d'Austria a res-

tituifio de Yeneza para o reino de Italia, ^o datadas de 10 e 11 de Novem-
bro de 1860.

Ouvi que a Condessa de Montemerli publicara tambem ha poucos annos
um romance em francez La Bella Baglia, e outros escriptos de que nSo pude
acbar por ora mais miuda informa(3o.

D. MARIANNA ALCOFORADO, que segundo a tradiftio foi religiosa

em um convento de Beja, passa na opiniao de muitos como auctora das cele-

bres cartas, que desde 1669 correm impressas em francez com o titulo de Let-

tree portugaieee, e que tdem tido de enUo ate agora multiplicadas edifdes.
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Foram tambcm traduzidas e impressas em in^lez, c n2o sei se em mais al^ma
lingua. 0 original portuguez, porem, nunca viu a luz; e se em verdade existiu,

parece haver-se perdido de roodo que nlo resta e^eranfa de recuperaUo.

No tomo V, pag. 51 do Diccionario, prometti para este artigo a commu-
nicafSo aos Icitores do que tivesse apurado com referenda da Cartas e i sua
inculcada auctora, na esperanfa de que haveria atd enUo possibilidade de con-
sultar a edi;2o d'ellas, dada em 1824 pelo morgado de Mattheus. Era mister

confrontar os resultados das indaga;5cs e estudos d'aquelle illustrado editor

com os tneus proprios apontauientos, e verificar os pontos de coincidencia ou
discrepancia, em especies que sc me afSguram confusas e ma) averiguadas,

f

iara de tudo tirar as conclusOes que mais .se ajustassem a critica imparcial.

nfelizmente, inhibe-me de cumprir tal promessa a falta de exemplar da refe-

rida edigSo, que ainda uio pude achar; possuindo alias de muitos annos um
de outra mais antiga, e a meu ver de bastante estima, cujo titulo d

;

1446) Lettres potltigauet. Troisiime edition, atec let imilaliont en tert

par Dorat. Paris, de I’lmpr. de Delance 1807. 12.° gr. de viii (innumera-
das)-xxxri-183 pag.—A indica^ao de terceira recdc, segundo declara o editor

Delancp, sobre as duas precedentes edi(des, que elle mesmo flzera das Letiret

em 1796 e 1806. Ahi se acba de pag. l a xxiv uma Notice hittorique et biblio-

ffraphique tur let Lettres porlugaises, que o referido editor diz ser escripta pelo

erudito bibliocrapho Mercier de S.‘ Leger, e que eu bem desejara conferir com
a de D. Josd Maria de Sousa, pois estou persuadido de que ba entre ambas di-

vergencia em mais de um ponto.

As doze cartas conteiidas n’esta cdi^ sSo as proprias, que Filinto Elysio

traduziu, e pela mesma ordem por que n’ella se seguem. NSo vi, nem sei que essa

traduc^do se imprimisse em separado; sd sim que anda incluida no tomo x das

Obras compUlat de Filinto, edi{So de Paris, de pae. 430 a 494, sem mais pro-

logo, advertencia ou explica(4o, que Ihes sirvam ne commentario.

D. Josd Maria de i^usa nao se deu, ao que parece, por satisfeito com a
versSo de Filinto. Fez outra sua, isto 6, das cinco ultimas cartas, que na sua
opiniao e na de outros que o precederam, sSo as unicas genuinas, tendo por
apocryphas as primeiras septe das edi^Oes vuleares. Stlo essas cinco as que
elle deu ao prdio, e que mais tarde foram reproauzidas na collect publicada

com 0 titulo

:

« Carlat de Heloisa a Abailard, traduzidas por C. L. de Moura; teguidas

dot Cartat amoroiat de «ma religiosa portugueza, por D. J. M. de Souta. Paris,

1838. 12.* gr. 2 tomos, com dous retratos, que se dizem de Heloisa e de Ma-
rianna Alcoforado.—As cartas attribuidas a esta preenchem o segundo vo-
lume.

Na Senuma, tomo ii, a pag. 494 e seguintes, sahiram de novo reproduzi-

das as primeiras quatro d'cstas cartas, com uma prefacto do sr. Lopes de Men-
don;a, na qual em um artigo transcripto do Journal det Savant de 1810 se di
A auctora das cartas o nome de Maria em vez de Marianna; sera por venture
erro typographico?

Ahi mesmo se allude a opiniSo manifestada pelo sr. A. Herculano, de se-

rem originalmente franeezat as cartas portuguezas. Nio vai longe essa opiniSo

(que ntlo p6de a meu ver qualiQcar-se de sceptica em demasia) da duvioa que
muitos annos antes produzira J. J. Rousseau, a quern paiecia impossivel que
taes cartas fossem realmente escriptas por uma mulher! Seja como for, 6 certo

que Barbosa na Bibl. nio diz uma sd palavra de Marianna Alcoforado, nem
das cartas; o que se toma tanto mais digno de repaio, quanto devemos crer
que elle nao ignoraria de certo a existencia d'estas; pois que d'ellas corriam ja
por aquelle tempo septe ou oito, se nao mais edic^.

0 sr. Ferdinand Denis no seu Retumi de iHitt. Lilt, du Portugal, pag.
397 a 400, e Francisco Freire de Carvalho no Ensaio sobre o mesmo assum-
pto, pag. 163 e 164, mostram-se um e outro convencidos de que Marianna Al-

TOMO VI 10
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coforado seja com efieito a auctora das famosas Cartas : ambos estribados, ereio,

na auctoridade do morgado de Hattheus. Se da parte d’este houve ni6es sof-

ficientes para assentar o ponto, e o quo por agora nSo saberei discatir.

D. MARIANNA ANTONIA PIMENTEL MALDONADO, innS de
JoSo Vicente Pimentel Maldonado, de ouem se fez meo(So no tomo iii do Dic-

donario.—V. em Lisboa pelos annos de 1772 a 1774, em.se nSo me engano
em 1856.— E.

1447) Ode 00 tritle anniversario da tragica morle de Comet Freire de An-
drodr. Lisboa, Typ. Rollandiana 1821. 4.° de 4 pag.— Sem o sea nome.

Das suas composi(6es poeticas, que eram (s^undo ouvi) numerosas, ficou

inedita a maior parte, que deveri existir ein poder de seus parentes ou her-

deiros. Algumas poriim se fizeram publicas Mia imprensa em varios jomaes, e

em collecj^Ses de obras de outros auctores. D’estas apontarei as seguintes:

No Portuguez Conttitucional de Pato Moniz, 1820-1821, vem no n.° 11

uma Congonela pairiotica, e no n.° 64 um Soneto, com as iniciaes D. M. P. H.;
no n.’ 103 dout Sonetot, etc.

No JonuU poetieo, publicado em 1812 por Desiderio Marques LeSo, a
pag. 278 e seguintes, qualro Sonetos.

Nas Poetiat de J. M. da Costa e Silva, tomo ni a pag. xvi, ama Ode em
resposta, etc., etc.

D. MARIANNA DE LUNA, que Barbosa diz ser natural de Coimbra,
e 6lba de um Lente da Universidade, sem comtudo nos instruir do seu estado

e mais circumstancias pessoaes.—E.

1448) fCJ fiamalhele de floret, a felicidade d'esle reino de Portugal efii

ma milagrota reitaurofdo por sua magettade D. Jodo IV do nome, e XVIJI em
numero dot verdadeirot reit portuguezet. Lisboa, por Domingos Lopes Rosa
1642. 4.* de 28 pag. sem numera;So. Comp6e-se de versos portuguezes e cas-

telbanos.

Barbosa cita (erradamente ao oue parece) esta edi(2o com a data de 1641.

Este erro (se o 6) repetido no pseoao-Cotologo da Academia, vinba ja do Thea-

tro heroino, tomo ii, pag. 276.

Os exemplares cl'este opusculo sSo rarissimos, e d’elle nunca encontrei

mais que um unico (o qual vai acima confrontado) que depois de longas e inu-

teis diligencias, veiu a aeparar-se-me casualmente ba poucos annos, na loja de

um livreiro, entre outros papeis varios do seculo xvii.

Nas Mem. de Litt. da Acad., tomo vin, pag. 106, vem tambem errada-

mente attribuidas a esta D. Marianna de Luna (pois nSo consta da existencia de

ontra com similhante nome) as ConttUuifoet e regras do convento de Sancta

Martha, que sSo de Maria do Prcsepio, como digo n’este volume.

P. MARIANNO DE AQUINO CAQAO, Sacerdote secular, residente

no isento de Sancta Cruz de Coimbra.—De suas circumstancias pessoaes nada
mais pude apurar.— E.

1449) Kolicia dot Sanctot protectoret de Coimbra. Coimbra, na Offic. da
Acad. Liturgica 1761. 8.* de 86 pag.—ConUm em abbreviado resumo as vidas

de S. Tbeotonio, dos Sanctos Martyres de Harrocos c de Sancta Isabel.

Nio vi ainda mais que um unico exemplar d’este livrinbo. Barbosa nSo
chegou a descrevel-o na BiU., nem diz palavra icerca do auctor: e o sr. Fi-

gam^re, omittindo-o tambem na sua BMiogr. Hitt., mostra por esse facto nSo
ter tido d’elle noticia alguma atd o tempo em que imprimia aquella obra.

P. MARIANNO CONSTANTINO HOMEM, Presbytero secular. Pro-

fessor de Latinidade no LycAo Nacional de Angra.—£ natural da ilha Ter-

ceira, e n. em . .
.— E.
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1460) Peauena biograpkia kistorica da vida do iiuigne padre Jermymo
Emiliano de Andrade, primeiro eommiuario dot ethtdot n'este dittrido, etc.

Offerecida ao publico ^o ten antigo ditcipiUo e amigo intimo, o padre, etc. An-
gra do Heroismo, Imp. do Governo 1848. 4." de 88 pag.—Tal como o descrevo

se impriiniu o rcferido titulo, segundo vejo de um exemplar que poasuo d’este

opuscalo, offerecido por um amigo. (Vcj. no Supplemeiito Jote Augtulo Cabral

de MeUo.)
Publicou Umbem os Apontamenlos potlhutnot do dito padre, os quaes fl-

eam mencionados no Diceionario, tomo in, n.° J, 144.

MARIANNO JOSE CABRAL, Bibliothecario da Bibliotheca publica

de Ponta-delgada, na ilha de S. Miguel, sua patria; logar dc que requereu a
exoner^do em 1861.— E.

1461) Portugal antet e depois de 1846, ou apontamenlos para a hitloria

eontemporanea. Lisboa, Typ. de SUv.a 1847. 8.» gr. dc 58 pag. com um mappa
coinparativo das duas epoctias.—E traduc{do, posto que no mntispicio so nio
accuse tal circumstancia; e sabiu sem o nome do trauuctor.

1452) Da Democraeia em Franfa por Mr. Guizot : traduxido em portugues.

Ibi, 1849 ? 8.« gr.

Creio que tern, afdra estas, outras traduc^Oes impressas, e artigos em varios

jornaes de que ha sido collaborador em diversos tempos. Tambem ouvi que
publicara cm S. Miguel um periodico religioso, etc.

Nao podeodo actualmente preencher este artigo pw hilta de noticias, deixo

0 resto para o Supplemento 6nm.

• MARIANNO JOSE PEREIRA DA FONSECA, Marquez de Ma-
rled, Grao-cmz da Ordem do Cruzeiro, Conselheiro d'Elstado, Ministro e Se-

cretario d’Estado dos Negocios da Fazenda, e Senador do imperio; Bacha-
rel formado em Mathematica e Philosophia pela Universidade de Coimbra,
etc., etc.— N. no Rio de Janeiro a 18 de Maio de 1773, e m. a 16 de Septem-
bro de 1848.— Para a biographia d’este varSo illustre, cognominado o La Ro-
ckefoucauU bratileiro, e Gdo geralmente na conta de um doa mais conspicuoa

bomens d'estado e litteratos do Brasil, vej. alCm da noticia necrologica inserts

pelo sr. conselheiro Castilho no Jrii, tomo ii, pag. 494; e das lembran{as au-

tograpbas, ou indice dos principaes factos da sua vida, escriptas pelo proprio

marquez, e publicadas pela primeira vez no Guanabara, n.° 9 (Agosto de 1851)
pag. 316 e seg., additadas pelo sr. M. de A. Porto-alegre;— o discurso do mesmo
sr. Porto-alegre no tomo xv da Revitla trimensal do Instituto, a pag. 528; uma
especie de complemento a estas noticias na Semana, iomal litterario, icienli-

fieo e noticioio ao Rio, n.* 1.* de 8 de Dezembro de 1855; o artigo biograpbico,

que sahiu juntamente com o retrato na Galeria dos Bratileirot illustres, se-

rie 2.*, fasciculo 21.*, etc.

As Maximat, Pentamenlot e Re/lexdet do Marquez de Maricd, fructo das

meditagdes de treze annos consecutivos (1832-1846) no ultimo periodo da sua
vida, foram por elle entregues ao prdlo a expensas proprias, e distribuidas gra-

tuitamente em tres differentes collec^Oes successivas, publicadas a primeira em
Janeiro de 1837; a segunda em Janeiro de 1839; e a terceira em naio de 1841.

Mais tarde appareceu um como supplemento no Iris, tomo i (1848), a pag. 29
e seguintes. Foi o sr. Castilho que, com auctorisa;ao do sanio moransta, id

entSo proximo aos finaes paroxismos, presenteou as letras com esta nova e uV
tima collecfdo.

Os srs. E. & H. Laemmert, desejosos de prestarem d litteratura brasileira

mais um valioso servi(o, resolveram pdr ao alcance de todos estas collecgOes,

que se lam tornando cada dia mais raras, pois que jd ndo apparecia um s6
exemplar das edigdes particulares, para satisfazer a anciedade com que eram
procurados tanto no Brasil como na Europa. Auctorisados pelo auctor, que

10 .
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com a mais desinteressada generosidade facultara a todoa a reimpressSo daa

suaa obras, realisaiam aquella determina^o em 1843, compaginando em urn ad

livro o que andava aU esse tempo disperso nas tres collecfdes publicadas. Sa-

hiu a edi(So com o titulo seguinte

;

1453) Maximat, pentamenlot e rt/lexOtt do Marqurs de Maricd. Rio de

Janeiro, Typ. Univ. de Eduardo & Henrique Laemmert 1843. 8." gr. de vin-

376 j^g.—Adomada com um retrato e um fac-simile do auctor.

E segundo a promessa que logo fizeram, « de imprimirem no mesmo for-

mato as futuras publicafOes do nobre marquez, para se poderem annexar iquelle

volume,* deram i luz nos annos immediatos:

Novas reftexOes, maximat e pmsamenlot do Marquei de Maricd. Rio de Ja-

neiro, em casa d’Eduardo & Henrique Laemmert 1844. 8.° gr. de 133 pas.

Novas maximat, pentamenlot e reflexOes do Marquez de Maricd. Ibi, 1846.

8.0 gr. de 128 pag.

UUimat maximas, pentamenlot e reflexOes do Marquez de Maricd. Ibi, 1849.

8.° gr., de iv-52 pag.— &ta parte 6 simplesmente a reproduc^So do que ji fdra

publicado no Iris, servindo de introduc^o o artigo que n’esse jornal, a pag. 29
antecedia a publicacio.

CoOecfuo complela das maximat, pentamenlot e reflexOet do Marquez de

Maricd, etc., etc. Edi(do revista e emendada pelo auctor, augmentada com at

maximat, pentamenlot e reflexOes publicadas em 1844, 1M6, e com at uUimat
maximas, pentamenlot e reflexOes do auctor. Rio de Janeiro. Publicado e i venda
em casa de E. it H. Laemmert, 1850.

Enquadernadas assim collectivamente, conservaram-se comtudo nas tres

ultimas partes os rostos taes como Ream descriptos.

Os mesmos benemeritos editores iizeram ha pouco tempo uma nova e mais
aprimorada edi^, cujo frontispioto 6 conforme ao da ultima mencionada, com
a s6 differen(a de nSo trazer a data expressa.

£; um elegante e compacto volume de 8.* gr., nitidamente impresso, adoi^

nado com retrato c fac-simile, que sSo tambem eguaes aos da edifSo anterior.

Consia de vii-608 pag. de numera(2o seguida, posto que se conservasse a dis-

tincfSo dos tres corpus reunidos i edi(Ao primitiva de 1843, sendo cada um
d'elles precedido de seu rosto especial. Pordm as maximas incorporadas no vo-
lume seguem n’elle do principio ao fim uma sO numerate, que vai atd 4185,

terminando depois a obra com o epitapbio, que para si deixira o auctor, e diz:

• Aqui jaz o corpo apenas

Do Marquez de Maricd

;

Quern quizer saber-Ihe da alma
Nos seus lirros a achard.*

E posto que haja no remate da pagina final esta snbscrip(Ao ou rubrica:

• Rio de Janeiro, Typ. Universal de Laemmert,* sabe-se todavia (e bastava o
exame do livro para o dar a conhecer), que a ediqSo foi feila em Paris, e se-

gundo as informa(des que tenho, no anno de 1860.

Conserve d’esta edi^o (cujo pre;o no Rio i de 5:000 rdis) um bello exem-
plar, offerecido pelos euitores, que com repetidas dadivas d'iesta especie con-

tinuam a penhorar o meu agradecimento.

MARIANNO HONT'ALEGRO, natural de Goa.— Ignoro o seu esiado

ou profissSo, e mais circumstancias individuaes que Ibe dizem respeito; ba-

vendo ^nas noticia de que publicdra

:

1454) Nofoo originaria da India.— Opusculo impresso em Bombaim, no
anno de 1852, segundo narece ao sr. Rivara, que d'elle faz men;So a pag. 3
do seu Ensaio historico aa lingua concani. Diz este erudito e assisado critico

;

• que o folheto 6 escripto em pessimo porluguez, sem roethodo nem digesUo,

ostentando um ridiculo apparato de erudijto: toma-«e comtudo notavel por
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«er urn Manifalo da eaita Charodo contra a cotta Bramatu, servindo a pro-

var quio profuodas e arreigadas esUo entre os christdos da India as distinc^des

das eatlas! >

80K0R MARINA CLEMENCIA, nome supposto que para si tomon,
conforme a moda e gosto do tempo, a religiosa do convento da Esperanfa de
Lisboa Soror Maria do C6o, disfar^ando-se com elle nas obras que dcu i luz.

— Esta circumstancia, desconhecida dos redactores da Revxtta dot A(orcs, deu
margem para as duvidas que appareceram em um artigo inserto no tomo i do
referido periodico, a pag. 162, no qual se discute a existencia e nataralidade

da pretendida Marina Clemencia. (Vej. Soror Maria do C^.J

MARINO MIGUEL FRANZINI, do Conselho de Sua Mag^lade, Gran-
cruz e Commendador da Ordem de Cliristo; Brigadeiro da extincta brigada

real da Marinha; Encarregado e denois Director do Arcbivo Militar ;
Presidente

da Commisslo da E^tatistica e cadastro do reino; Inspector da Cordoaria Na-
cional; Deputado Is Cdrtcs conslituiotes de 1821 e 1837, nas Ordinarias de

1822, e em varias legislatures depqis de 1834; Par do reino em 1861; Miois-

tro e Secretario d’Estado dos Negocios da Fazenda em 1847 e em 1851); Vogal
do Supremo Conselho de Justi;a Militar; Socio da Acad. R. das Sciencias de
Lisboa, etc.— N. em Lisboa a 12 de Janeiro de 1779, ou, conforme outraa in-

formafOes, de 1776; e foi fdbo do dr. Miguel Franzini, de naflo italiano, con-

vidado para ser Lente da Faculdade de Mathematica em Coimbra pqr occasilo

da reforma da Universidade em 1772, e que foi depois mestre do principe D. Josd

e do infante D. JoSo, que reinou com o nome de D. JoSo VI. M. a n de No-
vembro de 1861, sendo einbalsamado o seu cadaver, e sepultado no cemiterio

dos Prazeres.— E.

1455) Carla maritima da cotta de Porlut/al, compotla dejret folhas em
papd de grande formaio, gratadat em Londres jtor Arotesmilh. A qual te ajurUa

ttm ‘Roteiro circumstanciado,'’ que ndo to detcreve a cotta com exacgdo, mat
analyia o Irabatho da metma carta. Lisboa, 1813.

1456) Intlruegliet etlatitticat, eompiladat cm 1814, por ordem do ex."" e

rev."" tr. Principal Sousa. Lisboa, na Imp. Regia 1815. 4.° de 34 pag.

1457) RefleidSet tobre o actual regulamenlo do exercito dc Portugal, publi-

cado em 1816; ou analyte dot artigot estencialmente defeiluotot e nocimt d na~

fdo: com o projeeto de um piano de organitagao para o memo exereilo, illut-

trado com mappat da povoofoo do reino, etc. etc. Lisboa, na Imp. Regia 1820.

4.* de 32 pag.

1458) Obtervofoet melheorologieat, feilat na cidade de Litboa not annot de

1816 e 1817, acompanbadat de variat reflexoet tobre o estado e applicagdo da
melkeorcdogia, offereddat d Acad. R. dot Scieneiat. Lisboa, na Typ. da mesma
Academia 1818. Foi. de 35 pag. com 3 mappas.— Sabiram tambem no tomo v,

parte 2.* da Hitt, e Memoriat da Acad., Foi. de pag. 91 a 125.

1459) Relafdo da viagem aeroitatica, feila em Litboa bo dia 14 de Margo
de 1819 por Eugenio Robertson, e dirigida por teu pae Ettevam Gatpar Ro-
berlton, etc. Offtrecida d Acad. R. dot Scieneiat. Lisboa, Imp. Regia 1819. 4.°

de 15 pag., com um retrato do aeronauts, gravado a buril.— Este opusculo foi

publicado por Franzini, de quern 6 provavelmente, sc nSo toda a rMac(2o, ao
menos a sua traslada^o em lingua portugueza. (V. no Diccionario o artigo

Vicente Lunardi.J

1460) Conta da reeeita e detpeza da Cordoaria nacional e real de Litboa,

e dot annexot ettabelecimentot de beneficencia e reclutdo, pertencente ao anno de

1820. Lisboa, Typ. da Acad. R. das Sciencias 1821. 4.° de 48 pag.—Contcm
memorias curiosas e de proveito para a historia d’aquelle estabelecimento.

1461) Entaio tobre o orgamento da divida puolica, reeeita e detpeza do
Thetottro do reino de Portugal no anno de 1826, e refleMet tobre o deficit e a
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divida existe$Ue, amparada d de outrunofSa, etc. Lisboa, na Imp. Regia 18S7,

Fol. de 21 pag.

1462) Considerofots acerca da renda total da nofoo portugueia, e tua dii-

tribuifdo par classes, etc. Lisboa, na Imp. Nac. 1843. 4.° gr. de 7 pag.— Tinha

sido jk publicado na Revista Universal Lisbonense, periodico em one egualmente

se encontram nos diversos volumes muitos artigos scienti6cos da sua collabo-

ra;lo.

1463) Reflexoes acerca dos prejuitos que resultariam ao Thesouro, e a setts

credores, allerando-se as disposigOes do decrelo de 9 de Dezembro de 1847, qtte

fixou 0 valor das notas do Banco de Lisboa, etc. Lisboa, Typ. de V. J. de Castro

& IrmSo. 1848. 4.° de 7 pag.

1464) Artigo extrahitw da Revista Universal Lisbonense, com previa au-
ctori'sa^ do seu auetor. Lisboa, Typ. do Panorama, Largo do Contador mdr
1849. 8.* de 8 pag.—£ uma carta de Franzini, e a reproduc{4o de um artigo

que este publicara no Diario do Govemo n.° 7 de 1849, 4<%rca da Memona
aprcsentaaa 4 Acad. R. das Sciencias pelo engenbeiro Ronnet, sobre explora-

fdes scientiBcas feitas no Algarve.

1465) Nolicia acerca dos trabalhos da CommissSo geologica dirigida par mr.

Charles Bonnet, bos suas explorofoes a provineia do Alemt^o em 1849. Lisboa,

na Typ. da Rev. Univ. 18w. 8." de 12 pag.—Anda lambcm na Revista Uni-

versal n.“ 26, de 21 do Fevercirp de 18o0, e no Diario do Govemo n.* 51 do
mesmo anno.

1466) Breves relUxCes sobre o folheto do sr. PUippe Folque, que lem par

tilulo: «Trabalhos geodesicos o topographicos do Reino.> Lisboa, Typ. da Rev.

Univ. 1850. 8.° de 8 pag.— Este folheto do sr. Folque d o que vai mencio-

nadn no Diccionario, tomo ii, n.” F, 218 e 219, sendo uin s6, com titulos di-

versos, o (|ue me induziu a duplica(<U> na desciipr.ao que d’clie fiz : o tilulo do

n." 218 vem na capa da brocimra impressa, e o do n.° 219 li o do proprio rosto,

ou frontispicio do opusculo.

1467) Noticias esUUisticas sobre a extensao e populagao de Portugal, e ilhas

do Oceano Atlantico.— Sabirarn no Altnaruich de Lisboa para 1826, pag. 1 a 23.

1468) liappa geral da primeira serie de observagoes feitas em Lisboa, acerca

das chuvas que cahiram desde o anno de 1816 ale Julho de 1826.

—

Segunda se-

rie de observagdes, que comegam em Margo de 1835 e findam em 1855.— Sabirarn
estes niappas, prccedidos de varias consideracdes sobre o assumpto, no Diario
do Govemo n." 59 de 11 de Marpo de 1859. 0 resultado d’estas observapdes 6,

que em anno regular apparecem, termo medio, 96 dias chuvosos; e que a cbuva
lanpada sobre a terra wega a 633 milimetros, ou quasi tree palmos de agua,

fomecendo sobre cada bra^ quadrada de superBcie 185 almu(^, on quasi 7 Vi
pipas.

1469) Mamia do movimenlo neerologico de Lisboa e Belem, comprehendendo
0 numero de cadaveres septdtados nos tres cemilerios, S. Jodo, IVtiseres e Ajuda,
no tmno de 1857.— Seguido de explicate, notas e observagdes correlativas.

Sahiu no Diario do Govemo n.° 44 de 22 de Fevereiro de 1868. Este anno se

tornou notavel pela invasSo em Lisboa da mortifera epidemia da febre ama-
rclla.— J4 no Diario do Goremo de 1856 o auetor havia publicado outras si-

milhantes observapdes, com respeito 4 mortalidadc d’esse anno, em que muito
influira a outra epidemia da cbolera-morhiis.

1470) Observagdes metheorologieas feitas em Lisboa desde 1822 em diante.— Forani por elle apresentadas 4 Academia, que em sessSo de 21 de Mar(0 de
1849 resolveu que ns das annos de 1822 a 18i8 se imprimissem nas Memoriae
da Acad., formando um s6 corpo (o que nio sei so chegou ou nSo a realisar-ae)

:

e que do principio de 1849 se publica.ssem periodicamente nas Actas de cada
mez, o que com efleito se praticou, e andm nas Actas impresses de 1849 e

1850.

Mttitas d’essas observagdes andam pordm insertas em varios periodicos
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sdentifleos e Utterarioc; por exemplo, as de 183S e se^intes (acompanhadas
do mappas necrologicos) no Jomal da Sociedade dot Scieneias medicos de Lis-

boa, a contar do tomo i; as de 1842 na Revisla UniveruU Lisbonense, tomo n;

as de Dezembro de 1847 a Julho de 1S4'J no mesmo jornal, tomo i da segunda

aerie (1848-49), come(ando a pag. 145 por umas ConsiderofSss aeerca do clima

de Lisboa; continuadas no tomo ii (1849-SO), as de Agosto de 1849 a Junho
de 1830 etc.

1471) • A HARHOTA. Este jornal rer.reativo de modas, romances e va-

riedades, fundado na cidade da Bahia por Pro^ro Oiniz, seu primeiro redactor

(ha annos falecido), passou em 1849 a ser no Rio de Janeiro propriedade do ty-

pograpbo Francisco de Paula Brito (de quern farei men(4o mais detida no Sup-
pl^enlo final). Durante algum tempo conservou-se como associado i empreza
na qualidade de redactor o dito Prospero: por^m deslieando-se depois, conti-

nuou a publicafSo exclusivamente a cargo do editor Paula Brito, que a sus-

tentou sem intermpfSo emquanto vivo foi. Ck>mp3e-se o Jornal de vatias series

em diversos formatos, continuadas pordm sob uma s6 numera^So. A primeira

com o titnio de MarmoUt na Corte, comejou em 7 de Septembro de 1849, no
formato de folio pequeno, impressa a duas columnas por pagina. D’ella se ex-

trahiam atd 2:500 exemplares, e apparecia, creio, duas vezes por scmana. Em
1882 passou a intitular-se Marmota Ffuratnenie; crescendo em formato no anno
de 1853, e augmentando-se-Ihe enUo mais uma columna em cada pagina. Sahia
tres vezes por semana, e acompanhava-se de figuriuos, deseuhos de bordados,

etc., distrionidos gratuitamente pelo editor aos assignantes. Os revezes que
este soffreu na sua vida commercial obrigaram-no a restringir a empreza, ces-

sando a publicafSo dos firarinos, e voltando a do jomal a ser de duas vezes por
semana no resto da sua oura^ao. A tiragem era ultimamente de 1 :(X)0 exem-
plares, e bavia por titulo simplesmente A Marmola.

Tendo sobrevivido a todos os periodicos do seu genero no Rio de Janeiro,

a Marmota acabon emfim, com o falecimento do seu editor; sendo o ultimo
publicado, segundo roe consta, o n.* 1328 qne 6 datado de 31 de Dezembro
de 1861.

80R0R HARTHA HAGDALENA DO CALVARIO, Franciscana,

professa no convento do Crucifixo, e natural de Lisboa.— E.

1472) Breve e cUtra exposifoo e dedarofM da primeira regra da gloriosa

Saneta CUxra, confirmada pelo papa Innoeencio IV ae fdit memoria: tradusida
de Fr. Leandro de Murcia, por uma religiosa do convento do Crucifixo. Lisboa,

por Miguel Rodrigues 1744. 4.‘ de 430 pag.

MARTTX DO AMARAL PE8SOA, auctor ignorado de Barbosa, e de
enjas eircumstancias pessoaes tambem nSo hei conbeciroento algum.— Exists
com o seu nome;

1473) Analyse breve sobre o direito do padroado, que os reis de Portugal
Uem nos igrqas cathedraes d'esle reino;por^ modo se Ike adquiriu; e sepMe
0 romano Ponti^ derrogal-o, e como. Divxdido em seis qnestoes. E datada de
Coimbra a 31 de Marfo de 1665.—Manuscripto de 51 rolhas no formato do
folio, de qne possue copia o sr. dr. J. C. Ayres de Campos, ji por vezes citado
n'este Dieaonario.

MARTIN AFFONSO DE MIRANDA, Alferes de nma comp^ia da
gnami^ da cdrte, e creado da casa dos duqnes de Bragan^a.— Foi natural

de Lisboa, porSm nada consta quanto 4 data do seu nascimento, nem 4 do obito,

que me persuade se realisou antes do anno de 1640.— E.
1474) Triumpkos da sabuifera crus de Christo. Lisboa, por Pedro

Craesbeeck 1620. 4." de nr-116 folhas nuroeradas s6 na frente.
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Segunda parle dot Triumphos, etc. Ibi, por Loureiifo Cracsbeeck 1635. 4.°

de iv-72 pag.

As dgas partes reunidas em um volume ttem chegado a valer no mercado
al^ 800 riis.

1475) (C) Tempo de agora em dialogoi, dirigido ao iU.“" sr. D. Theodosia

segundo do name, etc. (Parte 1.*) Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1622. 8.*

—

Consta de tres dialogos: 1.*, da verdade e da mcntira; 2.°, bens do trabalho e

males da ociosidade; 3.*, da temperanfa c males da largueza.

A segunda parte do Tempo de agora, e doutrina para principes. Ibi, pelo

mesmo 1624. 8.*— Consta egualmento de tres dialogos, l.° da verdadeira e lalsa

amisade: 2.°, da justifa e injusli;a; 3.% doutrina para principes.

Promcttia o auctor terceira e quarts parte, que todavia n&o chegou a im-
primir. Esta edifSo d cstimada e pouco vulgar. Alguns pretendem achar no
eatylo d'esta obra similhanfa mui pronunciada com o dos Entaiot de Montai-

gne. 0 professor Farinha cmprehendeu uina rcimpresstio, mediante a aual con-

seguiu tornar a mesma obra accessivel a todos, c fez n’isso mais um nom ser-

vi(o is letras portuguezas. Sahiu a primeira parte : Lisboa, na OQic. de Antonio
Rodrigues Galhardo 1785. 8.° do x-2i6 pag.—E a segunda, ibi, na Oflic. de
Josd da Silva Nazareth 1785. 8.‘ de 256 p;^.— D'esta segunda edifAo haainda
exemplares d venda, pelo pre(o de 800 rdis.

1476) (C) DeclaragSo do Padre nosso com suas meditagoes. Lisboa, por
Pedro CraesbMck 1624. 16."

Aldm d’estas obras portuguezas, escreveu Miranda a seguintc em caste-

Ihano, da qual vi um exemplar na livraria de Jesus

:

1477) Discursos historicos de la vida g muerte de Don Antonio Zuniga, co-

mendador de Ribera, del consejo de guerra de Su Magetlad, y su eapitan gene-

ral del reyno de Portugal. Lisboa, por Antonio Alvares 1618. 4.° de vni-63 pag.

MARTIM I>E AZPILCDETA, mais conbecido pelo appellido de Na-
varro, Conego regular, Doutor em Tbeologia e Lente na Universidade de Coim-
bra, etc.— Foi natural de Varazoin, pcrto de Pamplona, no reino de Navarra;

ID. em Roma a 21 de Junho de 1586, com 92 annos de edadc.—V. a sua bio-

graphia e retrato na CoUecgao dot retratos e elogios de taroes e donas, etc., por
Pedro Josd de Figueiredo, e mais resumida nos Estudos biogr. de Barbim Ca-
naes a pag. 200.—Ha na Bibl. Nacional um seu retrato de meio corpo pintado

a oleo.—E.

1478) (C) Manual de Confestoret e penitentes, que dara e breuemente eon-

tern a uniuertal decisam de qtuui todas at duuidat qtie em as con/ittoet toem
occorrer dos peecadot, abtoluigOes, restituygoes, e irregidaridades. Composto por
ho muyto resoluto e celebre Debitor Marlim de Azpileueta Nauarro. . . Pola ordem
de hum pequeno que fez hum Padre Portugues, da prouincia da Piedade. Aere-
centado agora por ho mesmo Doutor, etc. Com seu repertorio copiotittmo. Coim-
bra, por joSo de Barreira 1560. 4.° (V. Manual de Confestoret, ete.j

HARTIM CARDOSO DE AZEVEDO, cuias circumstancias pessoaes

mal cbegaram ao conbecimento dos nossos biograpbos, limitando-se Barbosa a
dizer quo elle nascdra em Evora; e o auctor da BM. Hitt, de Portugal, que fa-

lecdra cm 1614.— £.

1479) fCj Historia das anliguidades de Evora. Primeira parte, repartida
em dez livrot, onde te contem at coutat que aeonteceram em Evora aiesertomada
aos mouros por Giraldo, no tempo d'eb^ei D. Affonto Uenriques ; e o mais que
d'ahi por dtante aconteceu se contard na segunda parte, que para ficar matt dez-

embaragada te p6e no hm d'esta os reit de Portt^al, com siw» geragCes e descen-

de}icias. Por Amikdor Patricio. Primeira imprettuo, d casta de Franeiteo Mendet.
Evora, na OSie, da Universidade 1739. 4.° do xxiv-342 pag. e mais duas innu-
nieradas com o indico, ou taboa dos capitulos.
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A promettida segunda parte n3o diegou a publicar-se. Esia que existe

inipressa nSo passa de ser uma ingenhosa mixtura de fabula e historia, de sorte

que mais pdde merecer o nome do novella, que o de narrativa de factos ver-

aadeiros. A sua liflo 6 pqis de todo inutil, para quern pretender adquirir no-
tidas certas, ou id^as solidas das antiguidades e cousas de Portugal.

Crcio que o prefo regular d’esle livro tern side de 480 riis. Advirta-se

quo 0 pseudonymo • Amador Patricio > tem sido em tempos modemos ado-
ptado por outros escriptores; v. g., pelo P. Francisco Josd Freire, por Fran-
cisco Jos6 Maria de Drito em artigos de jomacs, etc.

• HARTIM FRANCISCO RIDEIRO DE ANDRADA (l.°), do Con-
selho de S. M. o imperador D. Pedro II, Deputado i Assemblea constituinte do
Brasil, e por varias vezes membro das Assembldas geraes legislativas; Ministro

e Secretario d’Estado dos negocios da Fazenda em 1822, etc. Teve com sens

irmios Jos^ Bonifacio o Antonio Carlos (de quern fica feita men(jo nos devi-

dos logares) parte activissima na proclama^ao do imperio, e na realisafdo da
indepeudencia do Brasil. Em um dos sens biograpbos Id-se a respeito d'elle o
tiecho seguinte; «De uma severidadc de costumes superior a toda a seducfSo,

conservou-se sempre pobre, sem honras, e baixou ao tumulo apenas com o ha-

bito de Christo do tempo colonial ao peito. Para sua gloria pordm, bastava-Ihe

sea nome I •— N. na villa, hoje cidade de Sanctos, em 1776; e na mesma cidade

m. a 23 de Fevereiro de 1844. Para a sua biographia vej. os Esludot biogra-

phicos do sr. dr. F. I. M. Homem de Mello, pag. 40 a 64, e a reproducflo que
d’esse trabalho sahiu na Galeria dot BratUeirot illuitret (DiecioTiario, tomo iii,

n.” G, 35) acompanhada de retrato.— E.

1480) Manual de Mineralogia, ou etbofo do reino mineral, dispotlo tegundo

a analyse diimica de mr. Farber, efc. Traduzido em portuguez. Lisboa, na Offic.

de Joio Procopio Correa da Silva 1799. 4.° 2 tomos com esiampas.

1481) Tractado tobre o Canamo, compotio em franeez por mr. Morean^
dier, traduzido em portuguez. Lisboa, 1799. 8.*

Ambas as ditas obras foram publicadas por Fr. Josd Harianno Velioso,

como ja live occasiao de dizer no artigo relativo a este ultimo {Diceionario,

tomo v).

1482) Diario de uma riagem mineralogiea pela provineia de S. Paulo em
1805.— Sabiu na Bevista Irimental do Institute, tomo tx, pag. 527.

• MARTIN FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA (2.°), 6lho do
antecedente; Doutor e Lente na Faculdade Juridica de S. Paulo, e por vezes

Deputado i Assemble geral legislativa do imperio, etc.— Consta que nasedra

na provineia de S. Paulo; ignoro pordm a aata certa do nascimento, e mais

circumstaneias que Ihe digam respeito; e de obras suas publicadas pela im-
pren.sa tenbo apenas noticia da seguinte, me todavia nSo pude examiner:

1483) La^imas e Sorrisot: Poetias. Rio de Janeiro, 1847. 8.*

MARTINHO ALAO DE MORAES, OU MARTINHO LOPES DE
MORAE8 ALAO, Conego da sd do Porte, e natural da mesma cidade.— N.

a 8 de Septembro de 1713, e la era fallecido era 1789.— E.

1484) Suceetto lamenlavH da destruifdo do Porto e leus suburbiot, aconte-

eido no fatal mez de Dezembro de 1739. Porto, sem o nome do impressor, 1740.

4.* do 27 pag.— Silo 77 oitavas rythmadas. ^hiu sem o nome do auctor.

1485) Porto glorioio, poema. Porte, 1743. 4.*—E Lisboa, 1743. —
Transcrevo estas indica;0es de Barbosa, porque ainda d5o encontrei algum
exemplar do referido pocma.

FR. MARTINHO DO AMOR DE DEUS, chamado no seculo Hartim
Teixeira de Carvalho. Depois de doutorar-se em Coimbra na Ibculdade de Di-
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reito civil, e haver entrado no eollefrio de S. Paulo no 1.* de Novembro de 1716,

desenganado da instabilidade das cousas do mundo, quiz fugir para o claustro.

Para isso renunciou uin beneficio quo tinha na egrcja de Corucho, e tomou o

habito da Onleni Franciscana no semiiiario dc nrancannca, junto a Setubal,

em 27 de Septembro de 1724. Pa,ssados.tempos, e obtida a liccnfa necessaria,

transitou para o convento de Sancto Antonio dos Capucbos dc Lisboa, ondc
foi ProcurMor geral, e Chronisla da provincia, etc.— N. em Lisboa, e m. de-

pois de longa e pcnpsa enfermidade a 23 de Abril de 1749.— E.

1486) Etchola da penitencia, caminho de per/Wedo, eslrada segura para a
vida eterna. Chronica da saneta prorincia de S<tncto Antonio da regular e a-
treita observancia da Ordem do ternphico patriarcha S. Francisco no instituto

capudio, n'este reino de Portugal. Tomo i. Lisboa, pelos herdeiros dc Antonio
PMroso GaIrSo 1740. Pol. de ut (innuineradas)^70 pag., e mais uuia que
cont^m a protesla(io final do auctor.

£ abundantissima de noticias das cousas e pessoas da Ordem, scndo sobre-

maneira extensas as que da do celebre Fr. Francisco de Sancto Agoetinho de
Hacedo, cuja biograptiia occupa de pag. 747 a 803; e nada possuimos de mais
ampio acerca d’estc roui preconisado encjclopedico, <0 bomem mais esteril-

mente fertil que tern tido o mundo • na phrase do outro Macedo (J. A.) que
assim o denomina no Motim LiUerario, tomo 11

,
pag. .33.

Posto que o estylo e linguagem d'esta Chronica iiio sejam proprios para

servir de modelo (ao menos assim o cutendcu o auctor do ebamado Catalogo

da Academia, omittindo-a, como fez a toilas as outras que sahiram a luz na
primeira metade do seciilo passado), cumpre todavia confessar que Fr. Marti-

nho, bomem douto c de espirito cordato, poz toda a diligencia para guardar na
sua obra a gravidade e sisudeza requeridas, polo assumpto, c poude preservar-se

atb certo ponto dos defeitos que lanto avultam nos escriptores seus contem-
poraneos. A mortc que Ihe sobreveiu, o impediu sen) duvida de concluir a

obra, publicando 0 segundo tomo d'ella.

£ste volume 6 hoje pouco commum, como o s4o em geral todas as Chro-
nicas monasticas; e creio que 0 seu pre(o regulado pelo vmor que actualoiente

86 di aos livros d’este genero, j4 nio p^era descer de 2:400 riiis.

P. MARTINHO ANTONIO PEPEIRA DA SILVA, Presbytero se-

cular ordenado em Dezenibro de 1843, Examinador pro-synodal do arcebis-

pado de Braga, e Profes.sor de Theologia moral no seminario diocesano da
mesma cidaiK, logar para que foi nomeado em 1859. — N. em Braga a 8 de
Outubro de 1812.— E.

1487) Resumo da vula de Sancto Affonso Maria de Ligorio, fundador da
congregaedo do Semetissimo Redemptor, etc. Traduzido do francez, e teguido da
novena ao metmo sancto traduzida do italiano. Porto, Typ. Commercial 1850.
12.° de 102 pag., com urn retrato do sancto.— E sua sd a traduegtto da Vida.

Quanto i Novena 6 reiiiipressAo de outra mais antiga, e j4 impressa em Lisboa.

1488) Manual do romeiro, ou visita ao real sanetuario do Bom Jesus do
Monte, nos suburbios da cidade de Bram, por tint devoto. Porto, Typ. de Sebas-

tiSo Jose Pereira 1852. 24.° de xi-178 Mg., e mais uma com o indice.— S»-

nunda edicuo, Braga, Typ. Lusitana 1855. 24.° de vii-183 pag. e mais uma de
indice. (Vej. no Jhccionario tomo 11 , o n.» D, 207; c tomo v, n.° M, 133.)

1489) Programma para a solemne dedicofSo ou eonsagragdo do numifiexi

lemplo do real sanetuano do Bom Jesus do Monte, nos suburbios de Braga;
approvado pelo ear.” e rev.”" sr. Arcebispo primaz. Braga, Typ. do ^minario
dc A Caetano 1857. 8.° de 30 pag.

1490) Dedicafiio ou consagragao solemne do magnifico (emplo do real san-
ctuario do Bom Jesus do Monte, etc. celebrada em 10 de Agosto de 1857 pelo

ex.” e ret>.“° sr. Arcebispo primaz. Braga, Typ. Lusitana 1857. 24.° de 72 pag.
— Sahiu com as inidaes H. A. P. da Silva.
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1491) Floret a Maria, ou o m«z de Maio eontaorado a Sanelittima Yirgem
mdi de Deui, etc. Braga, Typ. LusiUna 1839. 12.* ilc viii-408 pag.

Nos Almanaehs do bom Chrisldo para os anno.s de 1834 e 1833 {unices

qiie, segundo creio, se publicaram) impressos ein Braga, na Typ. Lusitana, ein

16.« gr., foi collector do qne n'elles forma a segunda parte.— (Vej. P. Marti-

nko Pereira.)

FR. MARTINUO DE 8. JOSE, Franciscano da provincia dos Algar-

ves, na qual foi Provincial. Ignoro as deinais circumstancias que Ihe dizeni rea-

peito, e o mesmo aconteceu ao abbadc Rarbosa, que nem ao menos teve co-

nhecimento da obra seguintc, por elle coinposta, ou publicada, e da qual eu
conservo um exemplar:

1492) Vida da term de Deiis Soror Itahel do Menino Jetut, abbadetta <pte

foi do mosfriro de Sancta Clara de PortalerjTe. Etcripta pela metma veneravel

religiota de mandado de teut padret etpinluaet, com oalrot tractadot mytti-

eot .... e algumat carlat mat etpirintaet. Ditpotta pelo M. R. P. Fr. Martinho
de S. Jote. etc. e dada a Utz pelo P. Joao Emngelitta da Cruz e Cotta. Lisboa,

por Jose da Costa Coimbra 1757. 4.* de xxvi-233 pag. e mais 39 innumcradas
no fim, que contdem prologo, protesta(Jo e indice. Com um retrato da serva
de Duus, gravado por Lc Bouteux.

MARTINUO DE MENDON^A DE PINA E PROEN^A, Fidalgo da
C^ Real, Deputado do Conselho Ultramarino, Guarda-mdr da Torre do Tombo,
Bibliotbecario d’el-rei D. JoSo V, Academico da Academia Beal de Historia, etc.

— N. na cidade da Guarda, e m. a 12 de Mar^o de 1743.— E.

1493) fC) ApotUameiUot para a educurdo de um menino nobre, que para
teu MO articular fazia, etc. Lisboa, por Sot6 Antonio da Silva 1734. 8." do
XLVHI-35S pag.— Porto, por Francisco Mendes Lima 1761. 8.“ de 246 pag.

—

Tenbo idda de que sahira no Porto outra nova edi^So com a data de 1768.

—D’esta obra se fez a analyse e conceito na Gazeta LUteraria de Francisco
Bernardo de Lima, no quademo de Septembro de 1761.

Na CoUecedo dot Doc. e Mem. da Academia vem algumas Conlat d'ettudot,

e outroe trabalhos sens.

Poi Martinho de Mendonga distincto e acreditado philologo, segundo se

collige do testemunho d'escriptores contomporaneos ; e adquiriu copiosa in-

struc(So nas viagens que fez pelas princip^ cidades da Europa. Diz-se que
deizDa em manuscript importantes trabalhos sobre o cadastro geral do Bra-

sil, os quaes existiam (conforme se Id no Entaio tobre a historia dot Mathema-
tkas de Stockier) na bibliotheca do extincto convento de S. Francisco de Lis-

boa, por eompra qne a sens herdeiros Azeram os religiosos do referido con-

vento.

FR. MARTINUO MONIZ, Carmelita cal(ado. Provincial na sua Ordem,
e Visitador da Congrega^o dos Conegos reculares por mandado da Sancta Sd
Apoetolica, etc.— Foi natural de Lisboa, e naptisado a 14 de Agosto de 1385.

M. em 13 de Novembro de 1653.— E.

1494) Sermdo que fez para o dia da oedamofM del-rey notto tenhor D. Joao
0 IF. Lisboa,por Lourenfo de Anvers; sem indicate do anno{pordmdde 1642).
4.° de n-12 lolhas numeradas pela frentc.

Este sertnio (cujos exemplares sao raros) devia ser recitado depois da che-
aada i egreja da procissio, qne sahin da sd para o convento do Carmo no l.°

de Dezembro de 1641, primeiro anniversario da acclama;So de D. JoSo IV, em
zcfio de grafas pelos acontecimentos d’aquelle dia. Nlo podendo realisar-se a
pr^fio, por ser em demasia tarde a hora a que entrou a procissio, mandon
el-rei mo o sermio fixte impresso; e a esse respeito diz o arcebispo D. Ro-
drigo da Canha, auctorisando a impressSo por sua parte : cDimoe lieenga que
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se imprinia, para que se possa comiuunicar a todos, conforme o dcsejo que to-

dos tinbam de o ouvir.

»

HARTINUO PAE8 DE MELLO, Kidalgo por gera(3o (na phrase de
Barbosa), CidadSo do Senado da Camara de Lisiwa: foi genro de Jacome Car-

valho do Canto, de quern se fez memoria no tomo ui do Diccionario.— N. em
Lisboa, e m. a 14 de Junho de 1684.— E.

1495) Triumphos do Amor divino. Lisboa, por Antonio Alvares 1627. 8.°

1496) Amorotos peiuamenlos a Jesus. Lisboa, por Mattheus Pinhciro
1629. 8.*

1497) Amores de Jesus, com piedosos discursos e eonsiderarJSes. Lisboa, por
JoSo Gab^o 1674. 12.’— Diz-se que tern no lim a declara^o do nome do
auctor.

Aconteceu-nie com rcspeito a estes escriptos o mesmo que, segundo dc-

clarei no tomo ni, pag. 252, se deu para com os do sogrq do auctor, o citado

Jacome Carvalho, ifio os vi, e live de transcrever-lhes os titulos copiando-os da
Bibl. de Barbosa, e Hado na auctoridade d’este. Porque rasao o auctor do
p^udo-Co/ulo^o da Academia deixou de incluil-os, estando elles por suas in-

dica^des nas circumstancias de ahi deverem (Igurar, 6 o que tainbem nSo sabe-

rei dizer.

P. MARTINHO PEREIRA, Presbytero secular da Congrega;^ do Ora-
torio de Braga, do qual nio pude apurar noticias mais circumstanciadas. NHo
devc ser confundidb com outro presbytero bracarense, o P. Martinho Antonio
Pereira da Silva, roencionado no presente volume.— E.

1498) Kta-«acro ou modo pralico de risitar as capellas e igreja principal

do insigne Sanctuario do sr. Bom Jesus do Monte, sito no Monte-espinho, subur-

bios da cidade de Braga. Reimpresso; Braga, Typ. Bracharense 1841. 8.° de 96
pag.— Sabin sem o seu nome, pordm consla ser elle o auctor, pelo que se 1<? a

pag. 22 do livro Uescripcao do prodigioso Sanctuario, etc., por Manuel Anto-
nio Vieira de Araujo.

1499) (CJ HARTYROLOGIO ROMANO accommodado a todos os dias

do anno conforme a twva ordem do Calendario, que se reformou por mandado
do papa Gregorio XIII. Tresladado de latim em portuguez per aiguns padres da
Companhia de Jesu. No fim deste Martyrologio t<ai o calendario dos sanctos na-

turaes deste reino, e dos que neUe particuiarmente se celebram. Coimbra, por
Antonio de Maris, impressor da Universidade 1591. 8.°—Veja-se para mais mi-
nuciosa descrip^So d'este livro, e das edi(de$ que d’elle se Ozeram subsequen-
temente em 1m 1 e 1748, o artigo P. Alvaro Lobo, no tomo i do prescnte Dic-

cionario.

FR. MASSED DE ELVAS, chamado no seculo Martini da Silva Tel-

les. Trocando pela ctemidade as pompas mundanas, e os respeitos devidos it

sua qualificada nobreza, abrapou o instituto de S. Francisco, professando na
provincia da Picdade, c mudando com o habito o nome para mais nlo recor-

dar-se da illustre ascendcncia de que procedia. Foi eleito Provincial em 1569.

Era natural d'Elvas, coroo indica o appellido com que sc fez conhecer depois

de religioso. Morreu em Thomar, de edade miiito provecta, no anno de 1574,
sc^ndo affirmam aiguns de sens biographos. Na Chronica da provincia da So-
ledade por Fr. Francisco de S. Tiago, pag. 849 a 851 vem amplas noticias

suas.— E.

1500) fCJ Compendia e summario de Confessores, tirado de toda a substan-

cta do Manual, compilado e abbreviado por urn frade da provincia da Piedade,

accrescentado nos logares convenienles com as eousas commune ow se ordenaram
no Concilia Tridentino, Coimbra, por Antonio de Maris 1667. 8.°— Ibi, polo
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mesmo 1571. 8.°— Salamanca, por Alexandre de Canova 1872. 8.*— Lisboa,

por Antonio Barreira 1579. 8."— Braga, por Gon;alo Fernandes 1379. 8.”

Nenhuma d’esUs edi(tSes accusa o nome do auctor; mas Barbosa afBrma
expressamente qoe esta compilapSo e traduc^o do Manual de Confeuores de
Navarro (vej. no presente volume o n.* 1478) i obra de Fr. Masseu. Pela mi-
nha parte, bei para oppor a isto as considerapOes que ja apresentei no tomo ii,

n.* C, 374, cuja procraencia entrego a decisao dos entendidos.

FR. MATHIAS DE 8ANCTA ANNA, da Ordem dos Agostinhos re-

formados, conhecidos vulprmente entre nbs pelo nome de Grillos.— Foi na-

tural de Lisboa, e m. em 1753.— E.

1501) Ceremonial ecelesiastico para os Eremilas desealcot, etc. Lisboa,

1743. Fol.

0 F. Francisco Jos^ da Serra, na sua erudita DistertofSo lUurgiea (vej. Die-
donario, tomo it, n.° F, 1010) a pag. x da introduc^ao, fala com bem pouco lou-

vor de Fr. Mathias de Sancta Anna, e da sua obra, dizeodo que elle fdra, como
outros do seu seculo, urn servil copiador de tudo quanto antes escreveram urn

grande e vulgar numero de auctores. E ahi mesmo documenta com algnns exem-
plos esta sua asser^ao. Vej. tambem na inesma introduc^ao o conceito que po-

dem merecer varias outras obras de egual assumpto, que se imprimiram em
Portugal, tanto no seculo pi^do como nos anteriores, algumas das quaes

omitli por brevidade no Diccxonario.

P. MATHIAS ANTONIO SALGADO, foi primeiramente Jesuita, e

passou depois ao estado de Presb^tero secular; Doutor em Direito Canonico
pela Universidade de Coimbra, e Vigario da egreja matrix da villa (boje cidade)

de S. JoSo d’EI-rei, na provincia de Hinas-geraes no Brasil.— N. em Lisboa,

pelos annos de 1699 ou 1700. A data da sua morte i por ora desconhecida.—E.

ou publicou

:

1502) OrofSo funebre nos exeemias do fidelissimo ret o tenhor D. JoSo V.

Lisboa, por Francisco da Silva 1751. 4.°

1503) Monument) do agradeeimento, Iributo da veneragdo, obeliteo funeral
do obseguio. Relogao fiel das reaes exegttias ^ d defunta m^estade do fidelis-

simo ret o senhor D. Jo6o V, dedieou etc. Lisnoa, por Francisco da Silva 1781.
4.* de XIV (innumeradas)-50 pag. com uma estampa do mausoldu mandado le-

vantar para as exequias. De pag. 31 em diante vem o sermSo pi^gado pelo au-
ctor n’esta solemnidade. A Belt^ao nSo 6 sua, e sim assignada por Manuel Josd

Corrda de Alvarenga.

A proposito d’estes sermdes, ou ora^Oes funebres, darei aqui noticia de to-

das as que sei impresses da mesma especie, e de diversos auctores, pronuncia-
das nos pulpitos, dentro e fdra de Portugal, em exequias dedicadas i memoria
do referido soberano. Eu as tenbo colligidas com uma alluviso de rela;Ses,

elogios, poesias em varies metros, etc., etc., tudo allusive i morte do 6nado
rei, e formando a collec^So quatro grosses volumes no formate de 4." menor,
dito portucuez. Posto que eati collecfSo seja curiosa por mais de urn titnlo,

envolve toaavia muitos papeis, que consideiados de per si me parece nlo me-
recerem a bonra e trabalho da ^nscrippfo no Diceionario. Quanto its sobre-

ditas OrofSes funebres ahi vSo as suas indicafOes:

Sermdo nos exequias do muito alto ... e fidelissimo monardta D. Joao V,

que prroott no convetUo de S. Patdo da villa de Ahnada, da ordem dos pregc^
dores, Fr. Pedro Soriano Bravo, prior do mesmo convento. Lisboa, na Regia
OflBc. Silviana 1750. 4.* de xii (innumeradas)-15 pag.

Orofao funeral, historica e panegyriea, que para as reaes exequias ceMra-
das pda eongregofSo da Ckaridade, na egreja de S. Nicolau d’esta eSrte, a stu
arande bemfeitor o fidelissimo rei D. Joao V, compos o P. Agostinho Pereira, pres-

otflero secular, e minislro da mesma igreja, e^ certo motivo que houve a nao
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reeitou. Lisboa, na OfGc. de Francisco da Silva 1750. 4.* de vin (innumera-

das)-41 pag.

Orafao funebre, qite not txequias do muito alto e poderoto ... rei de Por-
tuqal D. Joao V, cdebradtu pela Ordetn terctira da Penitencia no eonnento de
S. Francisco da cidade . . . dme Fr. Antonio da Grofa, Committario risitador

da mesma ordem. Lisboa, na Offic. dos herdeiros de Antonio Pedroso GaIrSo
1750. 4.° de XVI (inuroer^as)-46 p^.

Ora^ funebre. panegyrica e historica, nos exequias do sempre augusto . .

.

tenhor rei U. Joao V, c^bradas pela irmandade de S. Bartholomeu da napio

ailemi na freguezia de S. Juliao, etc. Disse-a o P. Filippe de Oliveira, dengo
secidar e mistionario apostolico. Lisboa, na OBic. de Miguel Rodrigues 1750. 4.*

de IV (innumeradas)-39 pag.

Orofuo funebre nas reaes exequias qae eelebraram os religiosos da provin-

cia d’Arrabtda no real eonvento de Mafra, d saudosa memorta do Sereniuimo
rei ... D. Joao V, fundador do mesmo real conrcnto. Por Fr. Antonio de Saneta

Anna, filho menor da mesma provincia. etc., etc. Lisboa, na Regia Offic. Sil-

viana 1750. 4.* de xii (innumeradas)-24 pag.— Tein no fim urn epicedio em
32 versos latinos.

Oracdo nas exequias do fidelissimo rei de Portugal D. Joao V, que em nome
de Sua Uagestade se eelebraram na igreia de Sanclo Antonio da napio portugueza

(em Roma), recitada por SebasUdo Maria Corria, prelado domesttco de Sua
Sanctidade, e presidente da capella real da mesma nagdo; traduzido par Ma-
nuel Carlos da Silva. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno 1752. 4." de
viii-35 p^.

Oragdo de Luis Antonio Ficnieji, cavaUeiro torquaio, arcediago d'Evora,
na morte de D. Joao V, rtc.—Vej. no Diceiondrio, tomo v, o n.“ L, 361.

Orofdo funebre nas exequias d'el-rei fidelissimo o senhor D. Joao K. . . na
se primacial de Braga. Recilou-a o P. Xavier da Costa, da Companhia de Je-

sus, lente de Iheologia, etc.—Vem de pag. 27 a 48 no opusculo: Rda^ das

exequias que na morte d’el-rei fidelissimo, etc. mandou fazer o ser."* tr.D.Jose,

dc.— Vej. no Diccionario o artigo Rodrigo Jose de Faria.

Oragdo funebre nas exequias que a magestade fidelissima .. .dotr.D. Joao V
celebrou na Cathedral de Faro o ex."" Arcebispo d’aquella diocese, etc. recitado

pelo P. Dr. Miqud Luis Teixeira, provisor e vigario geral do mesmo bispado.

Lisboa, na Oflic. de Francisco Luis Ameno 1751. 4." de viii (innumeradas)-38
pag.— Tern no fim uma elegia e varies epigrammas em iatim.

Orapio funebre, panegyrica e historica, nas reaes exequias que eelebraram

os irmuos da veneravet Irmandade do principe dos apostolos S. Pedro, da cidade

do Rio de Janeiro, a saudosa memoria do serenissimo rei de Portugal D. Joao V.

Pelo P. Dr. Ignacio Manuel da Costa Mascarenhas, vigario da parmXial de N. S.

da Candelaria, etc. Lisboa, na Offic. dos herdeiros de Antonio Pedroso Galrdo

1751. 4.° de xviii (innumeradas)-22 pag.

Orogdo funebre e panegt/rica nas exequias do augusto e fidelissimo rei, o

senhor D. Joao V, celebradas p^ Irmandade de Nossa Senhora do Monserrate,

da napio hespanhola, no mosteiro de S. Bento de Lisboa, etc. Disse-a o P. Pre-

gadw geral Fr. Thomas de Aquino, monge de S. Bento. Lisboa, na nova Offic.

Monravana, sem anno. 4.° de xvi (innumeradas)-36 pag.

Discursa sagrado, polilico-moi^, nas sumptuosas exequias que a muito no-

ire e ram leal cidade de Sevilha consagrou ao fidelissimo senhor rei D. Joao Y
de Portugal e Algarves, no magnifico lemplo da saneta metropolitana e palriar-

ciuil igreja da mesma cidade, etc. Pregado pelo dr. D. Affonso Texedor, oolie-

gial no collegia maior de Sancto Rdefonso da Universidade d'AlecJd, etc., etc.

'Traduzido da lingua castelhana. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno
1751. 4.° de XVIII (innumeradas)-28 pag.

Orofoo funebre nas solemnes exequias do augustissimo senhor D. Joao V, ce-

lebradas em Londres, na capella dos ministros de Portugal: composta na lingua
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latina par F. Blyih, « traduzida tut poiiugueza por D. Vteenle Mexia, clerigo

regular, etc. Lisboa, na Offic. de Miguel Manescal da Costa 1751. i.* de vi (in-

numeradas)-52 pag.

Epicedio panegyrico not tolemnes exequias do auguUiteimo ret e tenhor

D. Joao V, celebradas peda provincia de Sancta Maria d’Arrabida no seu con-

vento de Santarem : pregado por Fr. Jose de Nosta Senhora do Pilar, filho da
metma provineia. He. Lisboa, na Offic. de Manuel Coelho Amado 1751. 4.° de
VI (innumeradas)-31 pag. e mais tree no fim sem numera^o.

Orofdo futudtre e panegyrica para se recitar tuts exetmas do sabio, paci-

fieo, pio e religioso monarcha o tenhor D. Joao V, etc. Por D. Francisco Rebdlo,
deri^ regular. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno 1751. 4." de 36 pag.

OrofSo funebre not exeguias que a Basilica patriarchal de Sancia mtrut
dedicou d memoria do hdelistimo rei D. Joao V, etc. Pelo P. Timotheo de Oli-

veira, da Commnkia de Jesus, He.—Vem na Descrip^ funebre das referidas

ex:equias, por Bento Morganti. (Vej. no Diccionario, lomo i, o n.* B, 144.)

Exequiat do Ezechias portuguez : Elogio funebre e historico do terenistimo

tenhor D. Joao V, etc. Por Francisco Xarier da Silva, He. (Vej. no Diccionario,

tomo II, 0 n.° F, 3039.)

MATHIAS AYRES RAMOS DA SILVA D»ECA, Cavalleiro da Or-
dem de Christo, Provedor da Casa da Moeda de Lisboa, succedendo n’este em-
prego a seu pae Josd Ramos da Silva. Foi Mestre em Artes pela Universidade

de Coimbra, e Formado em Franca nos Direitos Civil e Canonico.— N. na ci-

dade de S. Paulo no Brasil, a 37 de Mar^ de 1705. Quanto 4 data do seu obito

6 por ora ignorada, sabendo-se comtudo que era J4 falecido no anno de 1770.

—E.

1504) fCJ ReflexSes tobre a vaidade dot hotnent, on ditcurtot moraet to-

bre os effeitot da vaidade. Lisboa, por Francisco Luis Ameno 1753. 4.°—Ha
segunda edi;So no roesmo formato, Lisboa, na Offic. de Antonio Vicente da
Silva 1761.— A terceira 6 de Lisboa, na Typ. Rollandiana 1778. 8.°— Sahiu
por industria do livreiro Francisco Rolland, e tern no principio um discurso

do editor, em que elle d4 razSo dos motives que o determinaram a esta reim-

presslo. Quarto edigao eorrecta, emendada e augmentada com uma carta do
metmo auHor tobre a fortuna. Lisboa, na Typ. Rollandiana 1786. 8.‘ de xiv-

355 pag.

1505) fCJ Problema de Arehitectura Civil; a saber: Porque os edifieiot ast-

ttgoi ttrm mais durofdo, e resistem mais ao tremor de terra que os modernotf
He. Lisboa, na Offic. de Miguel Rodrigues 1770. 4.°— Sahiu posthuroa, por di-

Ugencia de seu filho. Consta de parte 1.* com 350 pag. e parte 3.* com 391 pag.,

tendo cada uma d’ellas rosto separado.

Ha tambem exemplares com a indica(So; Lisboa, na Offic. de Antonio
Rodrigues Galhardo 1777-1778; pordm examinaiido-os, parece-me aerem to-

dos da mesma e unica edi^So, s6 com variedade nos frontispicios.

Obra escripta com notavel crudi;So, e que ainda pAde sob alguns respei-

tos servir de materia para estudos, quando menos philologicos.

MATHIAS DE CARVALHO E VA8C0NCELL08, Commendador
da Ordem de Christo, Doutor e Lente da faculdade de Philosophia na Univer-
sidade de Coimbra, Bacharel em Mathematica, e encarregado nos annos de 1859
e segnintes de uma commissSo scientifica em paises estrangeiros por ordem do
govemo.—N. em Cantanbede, no mez de Outubro de 1833.— E.

1506) iVineiptot de Phytica e Chimica, etc. Coimbra, na Imp. da Univ.
1855. 8.* gr.

1507) Relaloriot sobre os trabalbos de que foi encarregado, os quaes se

publicaram no Inttituto de Coimbra, vol. vn, n.** 10 e 13, e vol. viii, n.°* 3,

3 e 4, etc.

Digitized by Google



160 MA

MATHIAS JOSE DIAS AZEDO, nascido em Lisboa, a 24 de Fevereiro

de 1758; filho do dr. Gaetano Dias Azedo, natural do Brasil, e de D. Iria, na-

tural de Beja. M. a 11 de Fovereiro de 1821, e foi sepultado no convento de
S. Pedro de Alcantara, como se do Diario do Govemo de 14 do dito mez.

Eis-aqui a nota extrahida dos assentos que a seu respeito existem na se-

cretaria do commando geral do corpo de engenheiros, devida i diligencia do
meu amigo o sr. M. B. Lopes Fernandes, que teve o incommode de solicital-a:

•Assentou praja aos22 annos em 11 de Mar(o de 1780. Promovido a pri-
meiro Tenente de infanteria com exercicio de engenheiro, nor decreto de 2 de
Junho de 1783. CapiUo com o mesmo exercicio cm 10 de l)ezembro de 1789.

Major com o mesmo exercicio cm 4 de Abril de 1795. Tenente-coronel em 4
de Maio de 1800. Coronet em 23 de Maio de 1801, pelo merecimento, intelli-

gencia e valor com que se houve no coverno e defeza da praca de Campo-maior.
Brigadeiro em 3 de Julho de 1801. Marechal de campo aos 7 de Julho de 1810.

Tenente-general em 10 de Julho de 1813.

•

Foi muitos annos Lente da Academia B. de Fortifica(So; Commandante
geral do corpo de Engenheiros dcsde 16 do Dezembro de 1810 atd o seu fale-

cimento; Inspector do Archivo Militar cm 21 de Fevereiro de 1812; Encar-
regado da inspec;3o das linhas de defeza da capital e praca de Penicbe em 3

de Junho de 1814, e novamente em 27 de Dezembro de 181o: Membro da Junta

do Codigo penal militar, por decreto de 17 de Maio de 1816, servindo atd 20
de Fevereiro de 1820, dia em que foi concluido o projecto do mesmo codigo,

mandado pdr em execucSo por alvard de 17 de Agosto de 1820; Conselheiro

da gnerra por decreto de 17 de Dezembro de 1817; Membro do Governo pro-
visorio acclamado em Lisboa cm 15 de Septembro de 1820, c depois Secrctario

da Junta provisional do Governo supremo, desde o 1.° de Outubro d’esse anno
atd 26 de Janeiro do anno seguinte

;
Inspector das fortihcacOes do reino por

portaria da mesma Junta do l.° de Janeiro de 1821.

Gosou no seu tempo creditos de muito instruido, nSo sd nos diversos ramos

da sciencia e proGssao militar, mas nos de bellas-letras, e passava por ser mui
bom poeta. 0 que existe pordm publicado em seu nome, limita-sc ao seguinte

:

1S(^) Compendia muilar, escrijMo segtindo a doutrina dot meUioret aucto-

ret, para intlrueguo dos discipulos m Academia Real de Portificafuo , Arlilhe-

ria e Detenho. Offerecido ao serenistimo tenhor I). Jodo, principe do Brcuil.

Terceira parte, que Iracia dot elementos da Tactiea. Lisboa, na Regia Offic. Sil-

viana 17w. 8.” gr. de viii-xv-291 pag., com trinta e novo estampas.— 0 au-

ctor seguiu n’esta cotnposicdo o systema de orthographia regulado pela pro-

nuncia, pouco mais ou menos conforme ds doutrinas e exempio de Verney, e

do P. Tlieodoro de Almeida.—As partes primeira e segunda da obra, promet-
tidas para depois, nSo chegaram a apparecer.

Creio ser tambem sua a traduccdo de algum, ou alguns dos tonios da Ar-
ekitectura Militar de Antoni, impressa cm 1790 p.va servir de compendio aos

alumnos da Academia sobredita. (V. Pedro Joaquim Xavier.)

1509) Na gloriosa e faustistima acclamacdo da Rainha notta tenhora. Ode.

Sem indicafSo de logar nera anno (d de 1777). 4.” de 4 pag.— D'ella conserve
urn exemplar, colligido com outras obras de prosa e verso, impressas e ana-

logas ao mesmo assumpto, as quaes sc acham cnquadernadas em urn grosso

volume.
1510) Hymeneo: pemteno drama para tc canlar no dia dos detpotoriot do

HI.”’ e ex.“° sr. Jose de Vasconcellos e Sousa com a ill." e ex." sr.‘ D. Maria
Rita de Castcllo-branco : composto improvitameiUe por Mathias Jose Dias Azedo
e AsutcUto da Silva Moraes ; e potto em musica por Jeronymo Francisco Lima.
Lisboa, na Oflic. de Francisco Luis Ameno 1783. 8.° de 14 pag.

Josd Maria da Costa e Silva, no tomo ni das suas Poetias, a pag. 213, cila

com expressOes de louvor e recommendacHo dous volumes de versos ineditos

de Mathias Josd Dias Azedo, que parece ter visto, c talvez tido em seu poder.
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Nio sei onde param estes votumes, e apenas possuo d'elle umas Endeehai roa-

nuacriptas, e que me parecem autograpliaa.

P. MATHIAS DA MAIA, Jesuita, coja roupeta vestiu a 10 de Maio dc
1609. Foi Procurador geral da provincia do Japan, e Missionario nos reinos de
Tonkin e Cochinchina.— N. na villa d’Atalaia; ignoro porttn as datas do seu
nascimento e morte.— E.

1511) Relofuo da convertdo d nossa sancla fi da rainha e jnineipe da China,
e de outra$ pettoa* da cata real, tjue $e baptixaram no anno (le 1048. Lisboa,
na Offic. Craesbeeckiana 1650. 4.* de 16 p^.— Sahiu anonyma.

Recordo-roe de ter vislo na Bibliotheque Atialtque de Ternaux-Compans,
ciUdo este opusculo com alterafSo no titulo

;
por^ni toma-se imnossivel veri-

flcar agora o erro, em raxSo de haver-me sido inCelizmente rourado de casa
aquelle livro em 17 de Julho de 1861.

MATHIAS MONTEIRO DA VIDE, Clerigo secular, Doulor em Theo-
logia, e DeSo da S6 episcopal de Portalegre.—Sao-me incognitas as 8u.as outras
circumstanciaspessoaes; e peior aconteceu ao abbade Barb^, que nem ao me-
nos honve noticia do seu nome.— E.

15H) Orofuo funebre not exequiat me ao terenissimo tenhor infante
D. Duarte, pre$o e morto no easteUo de Muao, ate de Portalegre fez emo 1.*

de Dezembro de 1649.— NJo me consta que se imprimisse; por^m eu a con-
servo manuscripta em urn folheto de 4.'* com 38 pag., que se nSo for o proprio
autographo, 6 ao menos copia de boa letra contcmporanea, e escripta com toda
a nitidez.

MATHIAS PEREIRA DE AZEVEDO PINTO, Mo^ da camara do
infante D. Manuel, fliho d’el-rei D. Joao V.— Nada mais consla da sua pes-
soa.— E.

1513) Breve tractado dos tepte Saeramentos, extrahnlo dot obrat do car-
deal Beilarmino, e traduzido da lingua latina. Lisboa, 1765. 8.*

1514) Diario dos suceessos de Lisboa, desde o terramoto ate o exterminio dos
Jetuilas. Traduzido do latim. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa
1766. 8.* de vi-65 pag.—0 original 6 do P. Antonio Pereira de Figueiredo
(Diecimario, tomo i, n.* A, 1J.33.)

MATHIAS PINHEIRO DA SILVEIRA BOTELHO MENDONCA,
falecido em Lisboa nSo ha muito tempo, com mais de 70 annos de edade.

—

Consta-me por informa^Oes vagas, que fdra em diversas epochas collaborador

de varios jornaes politicos (entre elles do Hercules Lusitano, coino digo no pre-
sente volume, n.o H, 1382); e que imprimira Mr vezes alguns opuscules em
prosa e verso, com ou sem o seu nome. De todos conbe^o apenas o seguinte,

de que guardo urn exemplar na extensissima collecflo de miscellaneas avulsa-

mente collimdas desde muitos annos;

1515) Epieedio ao sentidissimo Iransilo da er.*** sr.“ D. Marianna de Sousa
Holstein. Dedteado a sens ex."”' paes e consorle, por Mathias Pinheiro, etc., etc.

Lisboa, Typ. de Antonio Jos4 da Rocha 1844. 4.° de 7 pag.— Em versos hen-
decasylla^ soltos, que apenas se dislinguem da prosa.

A necrologia da illustre finada sahiu no Diario do Governo ii.° 72 do re-

ferido anno.

MATHIAS DE SODSA VILLA-LOBOS, Bacbarel formado em Leis,

Mestre da capella da s6 d'Elvas, e natural da mesma cidade. As demais par-

ticularidades que Ihe dizem respeito dBo chegaram ao conbecimento de Bar-

bosa.— E.

1516) fCJ Arte de Canlochdo, offerecida ao ill.’" e rer." sr. D. JoSo de

TOMO TI 11
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Mello, bitpo dt Coimbra, elc. Coimbra, por Manuel Rodrigues de Almeida 1688.
4.0 de xvi-213 pag.

£ livro pouco commum, do qual ha annos comprei um exemplar por 240
r^is.

P. MATHIAS VIEGA8 DA SILVA, Presbytero secular, natural da ci-

dade de Evora.— N. a 24 de Fevereiro de 1695, c consla que ainda vivia em
1752.— E.

1517) Ordo verborum cum comrrumlariis in Faseieulum ex uleclioribus au-
clorum viridariis, ad commodiorum scbolaslicorum luum induUria concinnatum.

Tomo I. (SSo os logares selectos de Sallustio e Tito Livio, com a traduc(So in-

tercalar em portuguez. A esta especie de versdes chamavam os nossos anti^,
e nSo sei se ainda cbamam os modernos

—

Paes-velhos.J Ulyssipone, ex Omc.
Augustiniana 1731. 4.°— Ibi, 1741. 4.°

Tomo II. (Cont6m os logares selectos de Quinto Cursio e Suetonio.) Ibi,

ex eadem Typ. 1732. 4."— Ibi, apud Michaele Lopes Ferreira 1742. 4.°

Tomo III. (Contcm a selecta das obras de Cicero.) Ibi, apud Antonium de

Sousa da Silva 1737. 4.°

1518) Commento lobre oi cineo litros de Tristes de Publio Ovidio Nasao,
com uma oreve nolicia das fabulas e comas mats precisaspara a intelligencia do
mesmo aucior. Lisboa, por Antonio de Sousa e Silva 17.13. 8.°— Segunda edi-

gio, Coimbra, por Josd Antunes da Silva 1735. 8.° de viii-519 pag.

1519) Instiluicoes de Jusliniano, Iraduzidas em portuguez, com breves notas.

Lisboa, pelos berdeiros de Antonio Pedroso Galrlo 1740. 4.°— Sahiu sob o
Dome supposto de Nuno Freire da Silva.

D. MATHILDE DE SANCTA ANNA E VASC0NCELL08, natural

da ilba da Madeira.—Nio tenho obtido outras inlorma^des acerca d’csta se-

nhora, se nSo que compozera e publicira com as iiiiciaes M. S. A. V. do seu

nome as obras seguiutes, e talvez mais algumas, de que me lalla a noticia:

1520) 0 Ctsra de S. Loureufo : romance. Lisboa, iia Imp. Nacional 1855.

8.* de vi-183 pag.

1521) O Soidado de Aljtd>arrota : romance historico. Ibi, na mesma Imp.
1867. 8.*

FR. MATTHEOS D’ASSUMPQAO BRANDAO, Monge Benedictino,

Doutor em Theologia pela IJniversidade de Coimbra, onde se graduou tal no
anno de 1818; Pregador regio; Oeputado da Junta do examc e melhoramento
temporal das Ordens religiosas; Ministro do tribunal da Nunciatura Apostolica;

Censor regio pua exame e censura dos livros; Socio livre da Acad. R. das

Sciencias de Lisboa, etc.— Foi natural de Valen^a do Minho, e 6lbo de Vi-

cente da Silva Cerqueira; n., ao que posso julgar, pelos annos de 1778, ou pouco
depois; e tendo emimdo de Portugal por motivos politicos em 1834, m. em
Roma em Outubro de 1837.— A seguinte resenha dos seus escriptos publica-

dos pela imprensa vai disposta, pouco mais ou menos, segundo a ordem chro-

Dologica da publicai^.

1522) Sermdo de acfSo de grofas pela restauragao de PortugaL Lisboa, na
Imp. Regia 1813. 4.° de 34 pag.

1523) Sermao em acguo de gragas pela segunda restauragao das provineias

do fhrte. prigado em Vatenga. Ibi, na mesma Imp. 1813. 4.° de 34 pag.

1524) Btstoria das revolugoa de Portugal, escripla em francez pelo abbade
VerM, traduxida em portuguez, eorreeta e iUustrada com notas. Lisboa, na Typ.
RoUandiana 1815. 8.*

1525) Sermdo de acedo de graeas pda feliz acdamagdo de Sua Magestade
el-rei D. Jodo VI, pregado na capella da Universidade de Coimbra. Lisboa, na
Imp. Regia 1817. 4.* die 37 pag.
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1(96^ Reflex6e$ tobre a eomptrofuo deteoberta » eattigada tm Idtboa no
anno de 1817, por urn verdadeiro ami^ dapatria. Lisboa, na Imp. Re^a 1818.
8.° de VI-183 pag.— Sem o seu nome. Saniu tegunda edigao no roeamo anno,

feita na mesma Imp., egual em tudo i anterior. (Yej. no pr^nte volume o
artigo Memoria tobre a contpiragiio de 1817.)

Este opuscnlo provocou as refut^.des e analyses dos redactores doe jomaes
portuguetes, que por ease tempo se iinprimiam em Londrea. Jo<o Bernardo da
Rocha no Portuguei, e load Liberato Freire de Carvalho no Jneettigador oo-

cupanun-ae do aaaumpto, aquelle em varioa n." auccesaivoa, este no n.* lxxxv.
Fr. Hattbeus publicou enUo a se^uinte, egualmente anonyms

:

1827) Reepotta d •Analyse cntica doa redactores do Jnvettipador n.' ucxxv>
contra at Re/lexOet tobre a eontpiraguo de 1817, por um verdadeiro amigo da
patria. Parte i. Lisboa, na Imp. Reg. 1818. 8.* gr. de 98 pag.

—

Partet ii a m.
Ibi, 1818. 8." gr. de 8^16 pag.

Note-se que na Biblio^. Hitt, do sr. Figanidre se encontram as ReHesSet
descriptas sob n.* 861, sem o nome do auctor: omittiram-ae pordm as Retpot-

tat, nto sei se por falta de noticia da sua existencia.

1828) Ftetra jvitificado, ou carta apologetica a favor do initpna orador

P. Antonio Kietra, contra urn critieo modemo. Lisboa, na Imp. Regia 1818. 8.*

de 61 pag.

0 critieo modemo era iosd Agostinho de Hacedo, qne na advertencia pro-

liminar do sen Sermdo contra o phtlotophitmo do teado xix, impresso em 1811,

empregira a respeito de Vieira phrases Uo asperas e de^ndas, como as de
tratal-o pelo deiestavet Vieira, que nuo tinha um td diteurto onde te achatte

unia instmcgSo dirittd; que elle J. A. o detpreaava com todo o teu coragio, etc.,

etc. Iropugnando estas asserpdes, Fr. Mattheua concitou contra si a aiumadver-
tio de iMcedo, se d qne nSo havia jd outras causes anteriores, de aorte que
nSo mais foi poasivel congra;arem-se. Ainda nas Inctas politicas de 1828 em
diante, posto qne militando ambos sob as mesmas bandeiras, nSo perdiam em
seus papeis politicos occasiSo de se bostilisarem reciprocamente, parecendo
acirrados inimigos, ao passo que um e outro se mostravam empenhados na
sustenta^o da causa que Ihes era commum. Para prova d’este antagonismo,

que s6 midou com a morte de Joed Agostinbo, veja-se ainda o virulento ap-
l^dice ao n.° 17 do Detengano, datado de Abril de 1831.

1829) SermSo de aceao de gragat pda redituigdo da Commmidade do mos-
teiro de S. Bento de lAiooa, prigado no metmo modeiro. Lisboa, na Offic. da
Horrorosa Conspir^ao (rua Formosa n.* 42) 1823. 4.* de 36 pag.

1830) Memoria tobre o Pentateueo hebraico, impretto em Lttboa em 1491.

Lisboa, na Tra. da Acad. Real das Scieneias 1827. Fol.—E no tomo x, parte 1.*

da Bid. e Mem. da Acad., de pag. 141 a 180. (0 exemplar do Pentateueo, que
se conserva na livraria da Acuemia, consta de dous volumes de folio menor,
e foi comprado em 1818 i casa do sr. Borel, Borel & C.‘ por 192:000 rdis.)

1831) Blogio neerdogieo do muito alto e muito podemto impera^ e rei,

0 tr. D. JoSo VI; redtado em lettao publiea da Acad. Real das Sciendai aot 10
de Septembro de 1826. Lisboa, na Typ. da mesma Acad. 1828. 4.* de 39 pag.

1832) Brevet obtervagOes tobre ot ftmdamentot do proiecto de lei para a
ndtnepw da Junta do exame actual e meihoramenio temporal dot Ordeni regu-

{arcs. Lisboa, Tro. Patriotica 1828. 4.* de 13 pag.—Sem o seu nome. (Vej. a
Carta uniea de J. A. de Hacedo, Diceionario, tomo iv, n.' J, 2341.)

1833) Carta ao redactor da •Trombeto* tobre o artigo commmicado da
Gaietaa n.* 103, em gue te modra que a cuxlamagdo do tr. D. Miguel I pode

preceder a rcimtdo dot tret Bdadot; que i nuUo o ruramento da Carta Cemdi-
tueional, e que nao too perigotat at contequenciat da acelamagdo do metmo au-
gudo tetJtor. Lisboa, na Imp. Regia 1828. 4.* de 24 pag.—^Tem no 6m por as-

signatura mPilaUtei.t—0 Artigo communicado era de Josd Agostinho, Dieeio-

norto, tomo rv, n.* J, 2283.

11 .
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1534) Orapio funebre not tolmnes exetpiias do tummo potUifiee Leao XIJ,

eeUbradas na egreja do I/trclo n H rff Marco de 1829. Lisboa, na Imp. Regia

1829. 4.° de 28 pag.

1535) Hesposta d Carta primeira de Mao set guem a outro gue tat. Ibi, na
mesma Imp. 18.31. 4.”— Scm o seu nome.

1536) Defeza do Amigo dos portugitezes, etc. Ibi, na mesma Imp. 1831.
4.”—Tambem anonyma.

1537) Ndo vai d'esta, nem de qtmlquer outra, ou firmeza invencirel do
throno do sr. D. Miguel 1. Ibi, 1832. 4.* de 15 pag. — Como as antecedentes.

1538) A jusla acdaniapto do muito alto e muilo poderoso rei e senhor notso,

0 tr. D. Miguel I, nommeiUe defendida contra os •Manifestos* dos inimigos de

Portugal. Ibi, na mesma Imp. 1832. 4.° de 60 pag.

Creio quc ha ainda alem dos referidos, algiins outros folhetos, publicados

por elle no periodo de 1828 a 1833; por^m fallam-me as indicafOes conve-
nienles pan aqui os descrever.

P. MATTHEIIS AUGCSTO, Presbytero, de cuj.as circumstancias indi-

viduaes me faltam atd agora informaroes. Foi um dos installadores do •Con-
selho Conservador de Lisboa,* fonnado ern 1808 para promover a reslaurafSo

de Portugal, e sacudir o jugo francei. ( Vej. no Diccionario, fomo v, o n.” 4373.)

— E.

1539) Triumpho da virtude. Discurso oratorio recitado tia igreja de Nosta
Senhora ao Rosario de Calcutta: offerecido ao sr. Antonio Ribeiro Pereira de

Almeida. Calcutta, 1801. 8.° gr. de vin-40 pag. (Em o nome de M. Augusto.)

1540) Triumpho da verdade, etc. Lisboa, na Imp. Regia 1808.— Creio que
foi publicado anonymo, e ainda nSo vi exemplar algum d'este discurso.

MATTHEUS B088IO, de na;So italiano, ao que parece, e Sccretario

da embaixada de Saboia n’esta cdrie; tnduziu do italiano em portuguez, e

dedicou ao Conde da Castanheira o seguinte:

1541) Compendia genealogico da real casa de Saboya, com um appendice

em gue se dd succinta noticia dos estados, rendas, formas e titulos gue tern esta

augustissima casa. Offerecido d ser.“‘ Infanta de Portugal pelo conde D. Jero-

nymo Marcello de Gubemalis, presidenie no supremo Senaao de Niza, enviado

extraordinario de S. A. R. de Saboya n’esta carte, etc. Lisboa, por Miguel Deslan-

des 1682. 4.* de vni-38 pag.—Tenho um exemplar d’este opusculo, que d raro.

Deu occasiSo a este escripto o ajuste e tractado de casamento da princeaa

D. Isabel Luisa iosepha, herdeira do reino, e filha del-rei D. Pedro II, com o

Duque de Saboia; casamento que nio chegou a reali.sar-se, como se vd das Me-
morias da mesma prineeza, escriptas por Pedro iNorberto d'Aucourt e Padilba.

P. MATTHEL'8 CARDOSO, Jesuita, Doutor em Theologia, e Missio-

nario no reino do Congo, etc.— Consta que nascdn em Lisboa; ignonm-se
comtudo as datas do seu nascimento e obito.—0 auctor de um pequeno estudo

romantico, que sob o titulo As duos cordas de espinhos sahiu inserto no Roma-
lhete, jomal de instrucfao, tomo 1.' (1838), a pag. 130, 138 e 148, tomou-o pan
principal personagem dos sens quadros, introduzindo-o pela primein vez em
scena no momento de coucluir o epitaphio latino de (>m0« •Naso elegis,

Flaceus lyrieis etc. •, cuja composi^So genimente Ihe attribuem. Em seu nome
se descreve na BM. Lus. a obn seguinte

:

1542) Doutrina Christa, comj^a pelo P. Marcos Jorge, da Comjianhia de

Jesus, accrescentada pelo P. Ignacio Martins, da mesma Companhia; de now
traduzida tut lingua do reino do Congo por ordem do P. Mattheus Cardoso,

thedogo, da Compcmhia de Jesus, natural da cidade de Lisboa. Ao muito pode-

roso e catholico rei do Congo D. Pedro Affonso, segundo d'este nome. Lisboa, por
Giraldo da Yinha 1624. 8.° de iv-134 pag.—A versSo 6 interlinear, trazendo
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primeiramente o texto portuguez, e por debaixo de cada regra a traducfio
correspondente na lingua congueza.

Barbosa parece altribuir ao P. Cardoso esta verslo; porim do rosto do li-

vro, e do contexto d'ella daramente se infers que nSo fdra elle o traductor, e
s6 aim que por sua ordem se fizera a traducfSo.

Os exeniplares d'esU obra sSo rarissimos. Diz Fr. Bernardo Maria de Can-
necalim no seu Diccionario ahbremado da lingua Congueza, pag. 231, que vira

segunda edi^ao d'este Catheeismo (nSo conhecendo alias a prinieira) feita em
Roma, 1650, por urn capucho Fr. Jacinto Bresciato de Vetralha, a qual era em
quatro linguas, e dividida em outras tantas columnas: 1.* congueza; 2.* por-
^gueza; 3.* latina; 4.' italiana. Ahi tnesmo se acham outras especies, quepo-
dem aprazer ao leilor que n’isso se interessar.

Quanto a escriptos de egual assumpto na lingua bunda, ou angolense, con-
sultem-se n’este Diccionario os artigos Antonio do Coulo, no tomo l, e FVoji-

cisco de Sales Ferreira no Supplemento final.

P. UATTHEUS CA8TANHO »E FIGl'EIREDO, Presbytero secu-

lar, Mestre ein Artes, Bacharcl em Theologia, e l*rior da egreja de S. Salvador
de Meirio, termo da villa de Penamacdr.— Foi natural de Aveiro, e m. de 44
annos, segundo diz Barbosa, sem comiudo declarar a data do obito. O que 6

manifestamentc impossivel, e descuido inqualificavel, 6 que o mesmo Barbosa
nos diga que elle naso'ra em 1660; mcncionando logo abaixo a obra que so

segue impressa, como em verdade o foi, no anno de 16391 Occoire-me que

f

)ossa haver troca nos algarismos por incorrecfHo typograpbica, cumprindo
er-sc 1606 em logar de 1660; por^m nio hei fiindamcnto para dar por certa

esta hypothese. Seja como for, escreveu Mattheus Castanho a obra seguinte:

1543) Os sete mijsterios do palriarclia S. Jose, penosos e gososos, em que se

Iratam sens louvores, com moratidadcs proradas com logares da Sagrada Es~
criptura. Coimbra, por Manuel Carvalho 1639. 4.* do xxii-326 pag., afora os

indices linacs.

E pouco vulgar este livro, que foi nSo sei como omittido pelo collector

do pseudo-Catalogo da Academia, nSo tendo de certo mcnor direito para ahi

ligurar do que outros que la se induiram.

Comprei urn exemplar por 480 r^is.

MATTUECS DA COSTA BARR08, natural de Lisboa, e nascido a
21 de Septembro de 1693 ; m. na villa da Caslanheira a 18 de Agosto de 1746.

—V. a seu respeito o que diz o sr. Visconde de Juromenha na sua novissima

edi(3o das Oiras de Camoes, tomo i, a pag. 339.— E.

1344) Discurso apologelico e critico em defeza da are Fenix, sua ereapio

e metamorphose, etc. Lisboa, 1745. 4."

Ainda nSo vi alguin exemplar d’este opusculo.

D. FR. MATTHEIJS DE S. FRANCISCO, Franciscano da congre-
ga^So da terceira Ordem, (^pellao-uidr das Armadas, Bispo eleito de Meliapor
e de Angola, etc.— N. em l.isboa a 18 de Septembro de 1591, e m. a 21 de
Maio del663.— Algumas particularidades da sua vida acham-se concisaroente

relatadas por Fr. Vicente Salgado no Catalogo dos Escriptores da terceira Or-
dem, manuscripto, que jd por vezes tenlio citado. Este bispo deve accrescen-

tar-se aos auctores inencionados por Barbosa na Bibl., onde nSo entrou, exis-

tindo alias a obra seguinte impressa com o seu nome:
1.543) Sermdo de Fossa Senhora da Nazareth, pregado em Pernambuco na

segunda oilara do natal. Lisboa, por Paulo Craesbeeck 1649. 4.°

MATTUEUS JOSE BAPTISTA, CirurgiSo-medico pela Escbola de
Lisboa, etc.
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Na Gazeta Homwopathica LMonense (1859), no Portuguez, e em varies

ontros periodicos, tern publicado muitas ObiertSofoes dinicat, c artigos apolo-

geticos acerca da doutnna e practica do systema medico-homoeopathico, do
qua] se mostra um dos mais aelosos propugnadores.

P. HATTHEU8 JOSE DA COSTA, Beneficiado e Mestre de Ceremo-
nias na Egreja Patriarchal de Lisboa.— Koi, se nSo roe engano, natural da fre-

S
iezia de Cmide, suburbios de Lisboa, e irmSo mais vdbo do coronet Josd

aria das Neves Costa, de quern ja acima fiz men^ao em iogar competente.

M. em 18*8— E.

1546) InaruegCet dt Phocion a Aridiat sobre a rdofuo da morai com a
politiea. Traduzido do francez. Lisboa, 1791. 8.°

1547) InstrucfOes elemenUtret de agricultura, ou guia necessaria aos cuUi-

vadoree. Escripla em italianopor Addo Febroni, e vertida em portuguez da tra-

ducfdo franceza. Lisboa, na Imp. Regia 1812. 8.“

15«8) Dissetiofdo eanonica, servindo de tereeira retpotta a um quetito w-
bre 0 uto do amicto debaixo do pluvial, par parte dos conegos quartanarios da
saneta Se de Evora. Lisboa, na Imp. Regia 1817. 4.° gr. de xi-67 pag.

1549)

Thesouro de meninot: obra dassica, dividida em tret paries, moral,

virtude, civilidade. Por Pedro Blanchard, vertida em portumz, etc. Tereeira

edifao, emendada e omada, etc. Lisboa, na Imp. Regia 1817. 8.° de 240 pag.

com 16 gravnras. Quarto ediguo, ibi, 1827. 8.°

Este livro foi durante muitos annos adoptado como compendio na maior
parte dos collegios e aulas de instrucfSo primaria.

1550)

Thesouro de meninot : retumo de historia natural para uso da mo-
cidade d'ambot os texot, e instrucfSo das petsoat que detejam ter nofOes da hit-

toria dot tret reinos da natureza. Compilado e ordenado por Pedro Blanchard,

e traduzido em portuguez com muitas correcfoet e artigos novos. Lisboa, na Imp.
Regia 8.° 6 tomos com estampas. 0 tomo l.° publicado em 1814, contem a Cos-

mograpbia e Hineralogia.—0 tomo 2.°, 1815, a Botanica.— 0 3.°, 1817, Zoolo-

g
'la, mammiferos.— 0 4.°, ibi,Continua;io dos inammiferos, aves.— 0 S.°, 1819,

ontinuafSo das aves, peixes.—0 6.°, 1830, Continua^Ao dos peixes, crusta-

ceos, testoceos, reptis, vermes, insectos, polypos, zoophitos, etc.—A nomencla-
tura portugueza adoptada n'esta obra foi disposta pelo insigne Brotero.

HATTHEOS MONIZ, cujo estado e circumstancias se ignoram, constan-

do apenas que fdra natural da villa de (3ntra, e que vivia no meiado do seculo

XVIII.— E.

1551)

Historia ptditica e peregrinagdo de Felisardo. Coimbra, na Offic. de
Antonio SimOes Ferreira 1751. 4.°— Livro, ou opusculo de que ainda nSo pude
ver alguffi exemplar.

P. MATTHEUS RIBEIRO, Presbyrtero, Theoloeo, Prdgador e Paroebo
da ^reja de N. S. do Livramento d’Azoeira, proxima de Torres-vedras.— Foi

natural de Lisboa, e julgo por induc^Oes provaveis que nasedra pelos annos de
1618 a 1620. Em todo o caso era ji em 1656 >Sacerdote theologo, e prdgador
DO arcebispado de Lisboa*, pois que assim o vemos quali&cado em uma Silva

patuggrica, que anda no principio do Commenlo portuguez da Jnslituta de Jus-

tiniano por Hapbael de l^mos da Fonseca, da qual se manifesta que aldm de
romancista era tambem poeta, ou pelo menos fazia versos I Nada ponsta quanto
i data do seu obito; mas se vivia, como tenho razlo de crer, em 1693, teria

enUo 73 annos, ou pouco mais. Barbosa mostrando-se-lhe pouco affeipoado e

4s obras que compoz, diz • que fdra versado em varia erudifSo, a qual poddra
mpregar utilmente, se nSo escrevesse mais para divertimento de ociosos, que
para instmeeSo de sabios. «— E.

1552)

(CJ AlUvio de Iristet, e eonsolafdo de queixotot. Parte 1.* Lisboa, por
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Jo*o da Co*U 167S. 8.*

—

Parte J.* Ibi, pelo mesoao 167*. 8*—Pariet 3.* e *.•

Ibi, pelo mesmo 167*. 8.*—As quatro partes reunidas, Lisboa 1681. *." e de-

pois varias vexes impressas. Eu tenho uma edi(So de Lisboa, na Offic. Perrei-

riana 1737. 4.* 2 tomos com viii-444 pag., e xii-133-136-162 pa^.; e vi oulra

(que creio ser a ultima que d’esla obra se fez) ibi, na Offic. de Miguel Hanes-
cal da Costa 1764. 4.° 2 tomos.

Esta novella (o mesmo p6de dizer-se das outras aue o auctor compoz), ou
antes serie complexa de diversas novellas reunidas e presas entre si j^r uma
especie de la(0 commum, 6 escripta no gosto proprio a'aquelle secuto, e acco-

sa fecunda imagina(So e vivacidade de ingenho. 0 estylo pordm i mais que
vicioso, nSo s6 pela abundancia de inetaphoras e antitheses espargidas aflux,

mas ainda mais por certo ar pedantesco, que results da multiplicidade das cita-

(des de textos e senten;as de poetas, historiadores e philosopnos antigos, gregos

e romanos, com que o auctor alardda a sua erudifSo, pondo-as na bon aos

seus interlocutores, que dissertam e discreteam incessantemente apropositode

tudo, e sobre tudol Confessarei, ainda assim, queapesardetodososseusdefei-
tos e^ livro me deve tal qual predilecfio, por ser um dos primeiros que me
cabiu nas mlos aos oito, ou nove annos. Li-o e reli-o nio sei quantas vexes, de
sorte que cheguei a tomar de c6r longuissimos e estirados trechosi

Os exemplares bem tractados, que apesar de tantas edi^es, nlo slo i*

muito vulgares, tern corrido, creio, pelos prefos de 1 :200 a 1:440 rdis, qnando
eoquadernados em dois tomos.

1553) (C) Retiro de cuidadot, e vida de Carlot e Rottmra. Pritneira e ss-

gmda parte. Lisboa, por Miguel Deslandes 1681. 8.*

—

Terceira parte, ibi, pelo

mesmo 1685. 8.°— Otiarto parte, ibi, por Manuel Lopes Ferreira 1M9. 8.*

—

E todas juntas, ibi, na Offic. Perreiriana 1750. 4.? de xii-630 pag.

1554) (CJ Roda da fbrtuna e vida de Alexandre e Jaeinta. Parte primeira.

Lisboa, por Miguel Deslandes 1692. 8.° de .383 pag., sem contar as do rosto,

indice, licen^ etc.

—

Parte teffunda, ibi, pelo mesmo 1693. 8.* de 30* pag.

—

Segunda edipio, ibi, por Filippe de Sousa Villela 1724. 8.* 3 tomos.

E a mais inferior das composi^des do auctor, e a menos conbecida.

1555) Compendia hietorial do prineipio, progresto e augmento da cata da
Virgem nosta eenhoro do Livramento, edxficada no campo d'Azoeira, freguezia

de S. Pedro doe GrilhOes, termo da alia de Torres-vedrae. Lisboa, por Miguel
Manescal 1682. 8.° de xiv-288 pag.

NSo sei como escapou esta obra ao conhecimento de Barbosa, pois 6 facto

que na BM. Lux. nem uma palavra se encontra a respeito d’ellal Sendo assim,

nfio 6 para admirar que 0 collector do pseudo-Cotolopo da Academia a omittisse

tambem, descrevendo alils todas as mais do auctor. Concluo d'aqui que este

livrinho foi sempre pouco vulgar; e de mim confesso que nunca vi no mercado
mais quo um exemplar que comprei ha alguns annos pelo prefo, se bem me
lembro, de 480 rdis.

HATT11EU8 DA SILVA CABRAL, Formado em Direito Civil, natu-

ral da villa (hoie cidade) de Setubal. Foi baptisado a 4 de Outubro de 1666.

Parece que ainda vivia em 1751— E.

1556) Segunda parte da novelia intitulada : 0 amante desgrofo^, e vida

de PeralvUho de Cordova.— NSo declare Barbosa se esta obra se imprimiu;
de mim sei que ainda nSo vi algum exemplar d'ella. Entretanto, persuado-me
a que effectivamente sahira i lux, se nSo me illude uma passagem do Hyeeope

de Dinix no canto v, que assim o deixa entender.

MATTHEUS SOARES, Formado em Canones, Advogado na cidade de
Lamego e em Lis^, e Promotor da Capella Real, etc.— Foi natural de Braga;

do seu nascimento e obito nSo achei noticia alguma.— E.

1557) (Cj Praetiea e ordem pera ox vixuadorex dox btxpadox, na qual xe
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decidtm muiUu quetUk$, assi em causas etuis, eomo erimmau, pertencenl^ oot

Avogados, no foro eedesiaslieo jf secular. Com inUndimetUo de algvat Extrasm-
ganXet dos Sumot Ponti/ieet If coneordatas desU Reino de Portugal. Lisboa, por
Jorge Rodrigues 1602.

Um exemplar que possuo d’este livro raro, o qual se acba no melbor e»-

tado de conserva(^o, e bcm enquadernado (custou-me ha annos 480 reis), cen-

tum duas folbas innumeradas (rosto e licen;as) e 80 folbas de texto, numera-
du pela frente. 0 sr. Pereira Caldas, porem, me escreveu dixendo ter outro

em sea p^er, que conUm onze folbas innumeradas em vex das dnas. Sendo
assim, fallam no meu exemplar nove d'essas folbas; mas confesso que nSo atino

com qne materia possam ellas estar preencbidas no do illustrado professor bra-

carensel

MATTHEUS DE SOUSA COUTINHO, Doutor e Lente catbedrabeo

da Faculdade de Caoones da Universidade de Coimbra etc.— Foi natural da
Castanbeira, freguexia de S. Silvestre, proxima de Coimbra, e GIbo de JoSo

SimOes Coutinbo e de Antonia Maria de Sousa. N. a 5 de Septembro de 1761,

e m. assassinado em 18 de Mar;o de 1828.—Vej. a este respeito a Sentenfa

proferida em Relafdo contra os Estudanles da Universidade de Coimbra,^
comnutteram o horroroso attentado de astauinarem os Lentes da metma Uni-
venidade proxinu) a Condeixa. Lisboa, Typ. Patriotica 1828. Foi.— E.

1598)
Reflexdes sobre objeetos de agricuUura.— Sabiram no Jomal de Coim-

bra, do qual foi um dos redactores, no tomo ii, a pag. 205.

1599) Memoria historica da popula^ e agrieuUura de Portugal—No
mesmo Jomal, tomo v de pag. 231 a 254.— Esia Memoria foi contestada em
outra, que se imprimiu anonyma no Investigador Portuguez, n.** xun e xuv.

15w) ObtervofOes nos horas de recreagao. No dito JorncU, tomo vi, parte

2.*, a pag. 139.

1561) ObservofOes deerca das leis e direito porgue se govemaram os bui-
tanos nos primeirot tempos da monartkia.—Ho mesmo Jor^, n.* xlvi, parte

2.*, p^. m.
Iw2) Re/tex6es sobre a aedamofdo do senhor rei D. Affonso Henriques,

Cdrles de Lcumm. e causas das primeiras guerras entre Portugal e Uespanba.

—No referido Jorrud, n.* un, parte 2.*, a pag. 227, e continuadas no n.* Lxxxm,
parte 2.', a pag. 183. Abi se declara contra a veracidade da existencia das ditas

cdrtes. (V. Antonio do Cartno Velho de Barbosa.)

ISw) Breves notieias da Universidade de Combra, eoniendo a sua fun-
daw, e at varias mudanfos locoes que toffreu, com um eatalogo dot reitores que

n’w houve detde (^eOa fundagao ate o anno de 1772.—Com^m no n.* lxxi
parte 2.* do referiuo Jornal, e continuam nos numeros seguintes. (V. Simdo
Jose da Lux Soriano.)

MATTHEUS VALENTE DO COUTO, Cavalleiro Fidalgo da C. R.,

Commendador da Ordem de S. Bento d’Avis; Conselbeiro d’Estado; Coronel
do corpo de Engenbeiros, tendo tido primeiramente prafa na Armada da Ma-
rinba ; Bacbarel formado em Matbematica pela Universidade de Coimbra ; Lente
da Academia Real de Harinba de Lisboa, jubilado aos vinte annos de exerci-

cio; e Director do Observatorio da mesma Academia; Censor regio da Mesa do
Desembargo do P^ para a censura de livros; Socio effective e Director de
Classe da Academia Real das Sciencias de Lisb^ ; Socio aggregado da Socie-

dade de Sciencias Medicas da mesma cidade; etc. etc.— N. na pra(a de Macapl,
sita na embocadura do Amaxonas, na capitania (boje provincial do Pari a 19
de Novembro de 1770, sendo GIbo de pak portuguexes, naturaes de Maiagfo.
M. em 3 de Dexembro de 1848.— Para a sua biograpbia vej. o Elogio neero-

logico composto pelo P. Francisco Recreio fDitxionarto, tomo in, n.° F, 1744),
que na falta de outros nieritos tern ao menos o de ser exacto e verdadeiro nos
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fiactos que relaU da vida d’cste nosso diatincto maUiematico e excellente cida-

dSo.— E.

1564) Tractado de Trigonometria rectilinea e tpheriea, Lisboa 1808. 4.*

— Segunaa edi;2o, publicada de ordem da Acad. R. das ^iencias, 1819.4.°
— Terceira edifdo

;

ibi, 1825. 4.° de 50 pag. com uma estampa.

1565) Principio$ de Optica, applicados d conetruc^ao dot instrumentotastro-

nomicos, para uto dot alumnos que frequentam o Obtervalorio da Marxnha. Pu-
blieado do ordem da Acad. R. das Sciencias. Lisboa, Typ. da mesma Acad. 1836.

4.* de 108 pag. com seis estampas.

1566) Aslronomia tpheriea e nautica. Publicada de ordem da Acad. R. das
Seieocias. Lisboa, Typ. da Acad. 1839. 4.° de xv-350 pag. com septe estampas.
—£ ainda agora o tractado elementar mais metliodico e completo, que d'esta

scieucia existe impresso em portuguez.

1567) Breve expotifdo do tytlema melrico decimal. Lisboa, na Imp. Regia
1820. 8.°— Sahiu anonvmo.

Na Hist, e Mem. aa Acad. R. dot Scienciat de Litboa, da qua! foi durante
quasi quarenta annos urn dos socios mais conspicuos, aebam-se impresses os

seguintes trabalhos seus ;

1568) Jntirucfdes e regrat practicat derivadas da iheoria da eonttrvc(ao

naval, relativat d conttrucfdo, earregocao e manobra do navio. — No tomo iii,

parte 2.*

1569) Segunda parte do eakulo dot notofdet. (A primeira i de Francisco

Simdes Mareiochi.)— No dito vol. e parte dita.

1570) Memorta em que te pretende dar a tolupio de urn programma de

analyte para 1812.— Idem.

15/1) Breve ensaio tobre a deduc(do philotophica dat operapiet algebrieat.

— Idem.

1572) Memorta em que te pretende dar a tolurdo do programma de attro-

nomia propotto em 1820 ; • Mostrar, tanto pelo calculo como pela observapSo,

a influencia do erro que pdde resultar nos angulos horarios do sol e da lua,

de se nSo attender 4 ngura da terra. • — No tomo viii, parte 1.*

1573) Retpotta ou pareeer tobre a arqueofSo dot naviot.— No tomo i,

parte 2.* da se^nda sene das Mem. (1848), pag. 1 a 13.

1574) Memorta tobre ot prineipiot em que te deve fundar qualquer methodo
de ealadar a longitude geoqraphica de um logar. — No tomo ii, parte 1.* da se-

gunda serie (1848) pag. 30l a 316.

AI4m de todo o referido, deixou ineditas varias obras scientiAcas, mais ou
menos importantes, versando principalmente sobre diversos ramos das matbe-
maticas; muitas consultas e pareceres 4cerca de assumptos em que foi mandado
ouvir pelo Governo ou pela Academia; varias poesias fugitivas, etc. Todos
esies manuscriptos existem, segundo creio, em poder de seu Albo o sr. com-
mendador Antonio Diniz do Couto Valente, e se acham relacionados ou indi-

cados no Elogio necrologico acima alludido.

HA.TTBEUS VALENTE DO COUTO DINIZ, Commendador da Or-
dem de Christo, Cavalleiro das da Torre e Espada e S. Bento de Avis; Tenente-
eoronel de Artilheria; Ajudante do Observatorio Astronomico de Harinha;
Socio eAectivo da Academia Real das Sciencias de Lisboa e Administrador da
T^^graphia da mesma Academia, etc.— N. em Lisboa a 23 de Janeiro de
lw6. De seu pae Mattheus Valente do Couto acabo de tractar no artigo pre-

cedents; e de seu irmSo Antonio Diniz do Couto Valente far-se-ha menpSo no
supplemento Anal.

Desde o anno de 1836 atd o actual tern tido a seu cargo o calculo e coor-

denaflo das Ephemeridet nauticas, que todos os annos se publicam de ordem
e sob o antigo privilegio da Academia das Sciencias, comprehendido hoje nas
leis geraes da propriemde litteraria.— Nas ditas Ephemerides addiciooou de
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1837 em diante 6 que diz respeito it distaneias dos planetaa; e de 1842 para

ca a interpolapSo dos calculos relativos as distaneias orientaes e occidentaes do
sol, estrellas e planetas, referidas ao centro da lua.

Ja em 1826, calculando as Ephemerides d’esse anno por impedimento de

sen irmao Antonio Diniz, Ihes accrescentou uni breve resumo dos instrumentos

necessarios e a resolu^ao de varies problemas concementes a determinar pelo

calculo a posipao do navio.

Para maior esclarecimento acerca das Ephemeridet, vej. no Dieeimario

tomo II o n.° E, 73; podendo agora accrescentarem-se ao que abi fica dito as

seguintes noticias complementares

:

A pubiica^ao das de 1789 a 1795 (septe annos) correu a cargo de Custo-

dio Gomes Villas-boas.

As de 1796 a 1798 (tres annos) foram coordenadas por Joed Maria Dantas

Pereira.

De 1799 a 1809 (onze annos) esteve incumbido este trabalbo so soeio Maria

Carlos Theodore Damoiseau de Monfort, e com a sabida d'este de Portugal se

interrompeu a publica^So atd 1819.

Recome^aram em 1820, a cargo de Antonio Diniz do Couto Valente, que
as continuou aM 1835 (dezeseis annos) sendo nos annos de 1827 a 1835 coad-

juvado nos calculos por sen irmSo Mattheus, e tendo este redigido i sua parte

as de 1826, como assiro se dissc.

V4-se pois que o numero total dos volumes pubUcados de 1789 atd 1863

tern side de sessenta e cinco.

HATtlZIO MATOZO DC MATOS DA MATA. (V. MamtH Rodri-

gve$ Maia.)

MADRICIO DA COSTA CAMPOS; era em 1802 CapiUo de fragata

na marinha de Goa, e serviu depois no Brasil. Ignore ainda a sua naturalidade,

e mais circumstancias que Ihc dizem respeito.— E.

1575) Vocabttlario marujo, cm conheeimento de todos ot cabot neceuarios ao
navio; do tea poliame, e de todot oe termoe nutrujaet, e de algunt da coiutruc-

foo natal e artilheria. Rio de Janeiro, Imp. Nac. 1823. 4.* de 107 pag. (Vet.

Antontu Gregorio de Freitas, Jodo de Fontes Pereira de Meiio, e Jodo Pedro ie
Amorim.)

FR. MADRICIO DA CRUZ, Franciscano da provincia da Airabida, euja

regra professou no estado de leigo.— Faltam-me as datas do seu nascimento

e obito, etc.— E.

1576) Elogio do irmdo Fr. Sebastido da Coneeifdo, religioto leigo da pro-
vincia de Sancta Maria d’Arrabida, natural da villa du Aloofovat. Lisboa, na
Offic. de Manuel Coelho Amado 1758. 4.* de 12 pag.

1577) Elogio do irmdo Fr. Manuel da Madre de Deut, cemfestor, natural

da villa do Rabapd, bispa^ de Coimbra, que no convento da terra d’Arrabida

ftoreceu em admiraveis virtudes. Lisboa, na Offic. de Miguel Rodrigues 1759.
4.° de 31 pag.

1578) Elogio do irmdo Fr. Manuel Convertido, saeerdate, natural da Granja
Nova, bitpado de Lamego, benemerito filho do r^ conemto de Mafra. Lisboa,

na Offic. de Manuel Coelho Amado 1759. 4.° de 16 pag.

MAURICIO HESS, natural de Allemaoba, e Negociante na prafa do Rio
de Janeiro, onde me consta falec^ra no anno de 1860.— E.

1579) 0 Mundo animado: Viagem piltoresea de urn pae com teas filkot, pe-

lot dominioi do que ha de mais digno da curiosidade dot meninot, e ao eJMnee
da comprehentdo infantil, nos obtat da natureta e da industria ^mana. (R>ra

destinada para reereio e instrucfdo da mocidade, por meio de imagent. ’Pretdes-
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tida do aiUmdo por M. H. Rio de Janeiro. Pnblieado e 4 venda em cm doe
edilores Eduardo & Henrique Laemmert 1861. Folio, ou 4.° gr. em formato
obloneo, papel velino. Com 38 pag. inoumeradas de texto, e dezoito gravuras
coloridas em egual formato.

D’esta obra, nitidamente estampada, e que bem deeempenha o aeu titulo,

poasuo urn exemplar, devido, como os de varias outras, i oenevola generosi-

dade dos editores.

IKAURICIO JOSE SENDIM, Professor de Desenho e Retratista; nas-

cido ao que presumo nos ultimos annos do seculo passado. 0 silencio, para mim
inexpUcavel, que a seu respeito guardou o sr. Conde de Raczynski no Dietion-

naire Hist. Artist, du Portugal, onde se procure debalde o nome d'este artiste,

acha-se amplamente compensado pelos louvores agradecidos e cortexes, que Ibe

dirigiram alguns nossos poetas, a quern elle retratou. Vej. por exempio, uma
^istola do sr. A. F. de Castilho, inserts no Jormd da Sodidade dot Amigos das

Letras, n.° 2, pag. 44; e nas Poetiat de JosO Maria da Costa e Silva uma ode,

a pag. 225 do tomo i, e um soneto a pa^. 586 do tomo ii, etc. — E.

1580) 0 Estudanle de Desenho e Ptniura (publicafSo periodica). Lisboa,
na Imp. de Candido Antonio da Silva Carvalho 1840. 4.° n. com estampas.

—

Comefa por um Traetado elemmtar de Desenho e Pintura, uo qual vi o comedo,
pordm ainda ignoro se chegou a ser concluido, bem como o tempo que dorou
esta publicafSo.

Nem i a primeira vex, nem seri a ultima, que no curso do Dieeionario

tenho tido e terei occasiio de lastimar, que as circumstancias me obriguem a
deixar por falta de noticia incompletos muitos artigos, que i primeira vista se

affiguram faciliroos de preencber. E de certo o seriam, alguns, se a necessidade
de repartir o tempo e a attenfSo por uma infinidade d’especies diversas me con-
sentim espa^ livre para empregal-o na procure de to^ as informa^Oes que
hei mister, principalmeiite relativas a contemporaneos vivos, e a obras ds ve-

xes modernissimas, muitas das quaes s6 consigo ver por mera casualidade. Desa-

judado, como (com poucas excep(Oes) me tenho acnado da parte dos que bem
podiam auxiliar-me, tenho a pezar meu de apresentar similh^tos lacunas, sem
haver meio de suppril-as. Aquelles a ouem aizem respeito seria facil evital-as,

mediante a remessa a tempo sequer dos apontamentos e declarafdes necessa-

rias. Tornar-se-ia com isso roenos volumoso e diffuso o Supplemento final, e

a obra sahiria mais perfeita e comportavel. Queixem-se, pois, os remissos da
sua incuria, e nSo accusem esquecimento ou ignorancia em ^em nlo ponpa
dijigencia e fadigas, a que poucos quereriam ou poderiam subjeitar-se, consu-
ffiindo exclusivamente dias e noulM no desempenbo da empreza a que se vo-
Ura, cu^as difficuldades, uma vex provadas, acobardariam sem duvida os ani-

mos mats intrepidos.

1581) MAV80LE0 leeantado a memoria da exedta rainha de Portugal

D. Estephania. Editor Bernardo Xavier Pinto de Sousa. Rio de Janeiro ina
Typ. do Editor) 1860. 4." gr. de 82 pag., a q^ue se segue de pag. 83 a 98 a Ae-
la^ alphabetiea dot suiseiiptores. ]£ adornado com os retratos de S. M. o sr.

D. Pedro V, e da augusta esposa finada. ^ uma resenha ou collecfSo dos arti-

gos mais notaveis, tanto em prosa como em verso, que se publicaram pela im-
prensa, quer em Portugal, quer no Brasil por occasiSo d’aquelleinfaustoacon-
tecimento.

Ha Segtmda edigao, ibi, na mesma Typ. 1860. 4.* gr. de 87 pag., a que
se segue de j^. 88 a 108 a lista .dos assignantes, cuja extensSo 6 prova evi-

dente do acolhimento que obteve esta publicapao.

D'ambas as edi^Oes conserve exemplares: que me foram ofiertados, o pri-

meiro pelo meu presado amigo o sr. H. da S. Mello Gnimaraes, e o seguMo
pelo editor.
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• XAXnaANO ANTONIO DE LEMOS, Cavalleiro da Ordem impe-
rial da Rosa, Doutor em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro; Lente da

Eschola Homoeopathica na mesma cidade; ex-Addido de primeira daase da Le-

aafSo do Brasil em Franfa, onde prestou servifos imporUntes ao imperio, e

foi um dos que roais concorreram para a creapSo do Instituto dos nieninos

gos; Socio do Instituto Historico-Geographico do Brasil; do Instituto Hoinceo-

pathico; da Sociedade Gallicana de Paris, e de varias outras Associa^Oes Scien-

tificas e Litterarias, etc.— N. na provincia de Minas-geraes a 10 de Janeiro de

1812.— E.

1582) 0 Medico das creanfat, ou conselhos as mats sobre a hygiene e tra-

clamenlo homoeopathica das mdestias de sens filhos, pelos doutores America Hy-
polilo Ewerton de Almeida . . . e Maximiano Antonio de Lemos. Rio de Janeiro,

Typ. de N. L.Vianna & F."‘ 1860. U." gr. de 22-xi-491 pag.

MAXIMIANO DE BRITO HOGSINHO, Mareclial de Campo gra-

daado, etc.— Publicou sob o seu nome

:

1583)

Processo do tenente-aeneral Manuel de Brito Mousinho, copiado lil-

leralmente par seu irmdo ...do grande processo que se formou em consemien-

cia dos acontecimentos do dia 30 de Abril de 1824. Lisboa, na Imp. Regia 1828.

4.° de 163 pag.

Oavi a pessoa que julgo bcm informada, que este opuscule fdra coordc-

nado para a impressSo plo dr. Antonio Marciano de Axevedo, de quern 6 a

Allegct^ de defeia que faz parte do niesmo processo.

• MAXIMIANO MARQUES DE CARVALHO, Cavalleiro da Ordem
imperial da Rosa, Doutor em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro em
1846, Professor de Pbilosopbia racional e moral no Seminario episcopal da
mesma cidade desdc 1842; Director da Eschola Homceopathica do Brasil; So-
cio correspondente do Instituto Historico-Geographico Brasileiro, e de algumas
Associa^Oes Medicas c Litterarias da Europa, etc.— N. na cidade de Campos
dos Goytacazes, da provincia do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro de 1818.

Seu pae Jos£ Marques de Carvalho era natural de Monte-mdr o velho em Por-
tugal, e sua mSe D. Francisca Antonia de Oliveira, nascida em Campos, era

tambem filha de paes portuguezes, naturaes da provincia do Minho. Tendo cur-
sado os estudos de humanidades no Seminario do Rio de Janeiro, os quaes
concluiu de inodo que mereceu ser nomeado pouco depois em concurso pu-
blico para exercer alii o magisterio, frequentou depois os estudos medicos, ob-
tendo o grau de doutor, como fica dito. Desde 1848 tomou-se fervoroso secta-

rio das doutrinas de Hahnemann, as quaes tern sustentado em escriptos impres-
ses, e practicado na clinics, especial mente nas duas invasAes epidemicas da
febre amarella em 1850, e da cholera-morbus em 1856. Tanto em uma como
em outra, dirigiu particularmentc os seus cuidados ao tractamento e curative dos
portuguezes residentes no Rio, obtendo por isso a menfAo mui honrosa que se

laz do seu nome e servifos no Relatorio da Sociedade Portugtieza de Benejicen-

cia no Bio de Janeiro, impresso na Typ. Commercial de Soares 4 C.* 1856, a
pag. 3 e 4.— No mesmo anno de 1856 emprehendeu uma viagem a Paris, com
o nm de augmentar e desenvolver os seus conhecimentos medicos e philoso-

phicos, deinorando-se n’aquella c.apital ate Outubro de 1857, e a ella voltou
novamente em 1859.— E.

1584) Dos primeiros ensaios da intelligencia humana; These apresentada
na Secretaria d'Estado dos negocios do Imperio. em um concurso publico de phi-
losophia racional e moral, presidido pelo ex."“ sr. conselheiro Jose Carlos Pe-
reira de Almeida Torres, ministro e secrelario d'estado dos negocios do imperio,

no dia 9 de Julho de 1844. Rio de Janeiro, Typ. do Diario de N. L. Vianna
1844. 4.” gr. de 12 pag.

1585) Considera^oes sobre a phthiska c o methodo mais conveniente de a
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Iraelar. Tliete apresentada d Faeuldade de Medicina do Rio de Janeiro, e stu-

tenlada em 9 de Dezembro de 1846. Hio de Janeiro, Typ. do Ostensor Brasi-

leiro 1840. 4.° gr. de 4-26-2 pae.

1586) Jornal da Academia Homceopalhica do Bratil. Rio de Janeiro, Typ.
do Diario de N. L. Vianna 1848. 4.° gr.—Comefou este jornal em Janeiro oo
dilo anno, e findou, creio, em Dezembro scguinte, publicando-se Ires nameros
com 64 pag. ad todo. Ha n’elle artigos de diversos collaboradores.

1587) Tratamento homceopathico da cholera-morbus. Clinica da enferma-
ria de N. S.da Coneeicdo. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Constitucional de J.Vil-

leneuvc & C.* 1856. 8." gr. de 99 pag.— N'esta enfermaria, organisada pelo

auctor com a coadjuva;<lo de alguns benemeritos cavalheiros, foram recebidos

e tractados milliares d'enfermos cholericos, e entre elles mais de trezentos sub-

ditos portuguezes.

1588) Quelques considerations sur la fietre jaune; nioyent profJiulaetiquet

de cette maMie, etc. Paris, Imp. d'Adolphc Blondeau (1857). 4.° gr. de 12 pag.

1389) Viagem de um medico, com algumas reflexoes philosophicas. Serie de

cartas, escriptas de Paris, que foram publicadas no Jornal do Commereio do
Rio de Janeiro, desdc Julho de 1856 atd Outubro de 1837, e continuadas de Ju-

llio de 1839 atd Maio de 1860.

1590) Wanual de Symptomalogia e Therapeutica homceopathica, traduzido

de Jahr, annotado e augmentado, e dedicado ao t//.*” e ex.’“ sr. marechal Duque
de Saldanha. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Lacmmert 1859. 8." gr. de xxvm-
544 pag.— As xxvm pag. constilaem uma larga introducfSo dcerca da homcEo-
palhia no imperio do Brasil.

D’esta obra, bem como de alguns outros escriptos supramencionados, pos-
suo exemplares devidos 4 benevolencia do auctor. Aldm do referido publicou

elle tambem muitos artigos scientificos e litterarios na Minerta Brasiliense, no
Ostensor Brasileiro, no Jornal da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacio-
nai, no Jornal do Commereio, e em varies outros periodicos.

MAXIHIAKO PEDRO DE ARAUJO RIBEtRO, Professor de Rheto-
rica e Poetica no Real Estabelecimento do Bairro-alto de Lisboa, nomeado pela

ResolugAo re^ia de 10 de Novembro de 1771.—Vivia ainda n'esta cidade em
1826, ^r^m impossibilitado desde alguns annos do exercicio da respectiva ca-

deira, por sua provecta edade e padecimentos chronicos. NSo me mi possivel

apurar mais circumstancias pessoaes que Ihe digam respeito.— E.

1391) SenlimeiUo e consolagao de Lwa na morte do ser."' sr. D. Jose,

principe do Brasil. Lisboa, na Oflic. de Filippe da Silva e Azevedo 1788. 4.*

de 7 pag.— E uma Ode. Foi publicado com as iniciaes M. P. A. R.

1592) As melhoras felicissimas das perigosas feridas que reeebeu na balalha

ao pi de Salamanca o ill.“‘ e ex."" sr. marechal W. C. Beresford. Lisboa, na Imp.
Regia 1812. 8.” de 7 pag.—E uma Ode. S,ihiu sem o seu nome.

1393) Immortal monumenlo, que ao ill."" e ex.“" sr. Arthur Wellesley, lord

marquez de Wellinglon, consagra, etc. Lisboa, na Imp. Regia 1813. 8.* de 14
pag.— Ode, i imita;8o das de Pindaro.

1594) 0 Sonho, ou o Gido. Dialogo de Luciano Samosateno, traduzido do
grego. Lisboa, Typ. de Desiderio Marques LeSo 1824. 8.* de xx-59 pag.—No
flm d'este promettia a impressSo de outro dialogo traduzido do mesmo auctor;
pordm nSo sei que tal promessa se realisasse.

1395) Discurso tobre a arte dedamatoria.— Inserlo no Jornal de BeOas-
arles, ou Mnemosine Lusitana, tomo ii, pag. 209 a 217. E no mesmo jornal

vem alguns sonetos, quadras glosadas e outras poesias de sua composigSo, aa-

signadas com o seu nome inteiro, ou s6 com as iniciaes.

1596) Ode ao ex."" sr. Anlonio de Araujo de Azevedo, etc.—No Jomed
Portico, oe que foi editor D. H. LeSo em 1812, a pag. 103; bem como septe

sonetos a pag. 91 e segnintes do mesmo jornal, etc.
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Al^m d’isto, e do mais qae por ventnra imprimiria em vida, nSo vindo

aU ^ora ao meu conheciniento, consta que deixira muilas obras manuscripUs,

originaes e traduzidas : as quaes por sua morte passaram nio sei como para o

Rio de Janeiro. Entre outras, existia em poder ao falecido conego Januario da
Cunlia Barbosa, segundo diz o sr. dr. L. V. de Simoni nos seus Gemidot poeti-

eos tobre os tumulos, nota a pag. 186, a seguinte

;

1597) Salpras de A. Persia, traduzidas em verso portuguez.— Diz-se one

estava o manuscripto licenceado para a impressSo em data de 7 de Outubro

de 1784.

Publicaram-se no Archiro Theatral, coUec(3o das melhores pegas antigas e

modemas, etc. Rio de Janeiro, Typ. de J. Villeneuve 4 C.* 1845 e segnintes. 4."

gr., alguns dramas seus, a saber:

1598) Montezuma, rei do Mexico: tragedia em cineo actos (em verso).

—

Sahiu na 4.* serie do Archiro.

1599) Constantino o grande, ou a ambifdo castigada por si mesma: trage-

dia em cineo actos (em verso).— Sahiu na 5.‘ serie, publicada ji em 1846.

Consta de 26 pag.

1600) Radamisto : tragedia em cinco actos, de CrAilion, traduzida em verso

portuguez.— Sahiu na 6.* serie, 1849. De 21 pag. (V. /osi Antonio de Araujo

Velloso, e Jodo Evangelista de Moraes Sarmento.J

N’estas pcfas vem attribuida ao auctor a qualiflca^So de doutor: igooro

se a teve, porem 6 facto que d'ella nSo usava.

Bemouisto em geral de todos os homens de letras do seu tempo, Maxi-

miauo Peuro incorreu todavia na aversilo de Josd Agostinho, que em escriptos

impresses e manuscriptos nSo perdia ensejo de motejal-o, tractando-o pouco
menos que de parvo ou demente. Vej. a este proposito o Especta^ Portuguez,

2.° semestre, pag. 177, e outros logares, que nSo aponto por evitar maior dif-

fusSo.

MAXnnANO 8ARAIVA DA COSTA COCRA^A, Cavalleiro da Or-

dem de Torre e Espada, Amanuense da Secretaria d’Eistado dos Negocios do
Reino, etc.—E.

1601) Histaria de Cromwel, eonforme as memorias escriptos d'atfueila epoea,

e as adlecfoet das notas parlamentares, por mr. ViOemain : traduzida do fran-

cez. Lisboa, 1842. 8.° gr.

1602) Os ultimas dias de Pompeia, etc. Ibi. O." 2 tomos.

E outras mais traduc(5es, de que nSo posso dar as declarafOes exactas,

por Dio tel-as presentes.

D. iHAXmO DE SOUSA, Conego regrante de Sancto Agostinho, Phi-

losopho, Theologo, e Professor da lingua latina.— Foi natural da villa de Soure,

bispado de Coimbra, e m. a 6 de Outubro de 1544.— E.

1603) GramnuUiea Latina. Coimbra, no mosteiro de SanctaCruz 1635. 4.*

caracter gotbico.

0 modo como Barbosa transcreve o titulo d'este livro dd a entender que
elle i escripto em portuguez; porim temos observado em outros casos trans-

crippSes similhantes, ao passo que as obras de que se tracts sSo escriptas em
latim, ou castelhano. NSo sei o que aconteceri com esta, pois s6 i vista do exem-
plar existente na Bibl. Nacional ique deixei de consultar por falta de tempo)
poderi veri6car-se o que na realiaade seja.

D. Nicolau de Sancta Maria escieve na Chronica dos conegos regrantes,

liv. X cap. 4.* n.° 6, e liv. xii n.* 4, que fdra esta Grammatiea a primeira que
em Portugal vira a luz publics. Enganou-se pordm n'isto, como em tantas cousas:

porque muitos annos antes preceddra a esta a Grammatiea de Pastrana, im-
pressa em Lisboa, quando menos desde 1501. (Vej. as Mem. de Litter, da Acad.

R. das Sciencias, tomo vin, pag. 97.)
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MAXIMO VAZ BOTELHO E VEDRAE. (V. Barlhohneu de Sou$a
Mexia.J

1604) MEDICINA THEOLOGICA ou 8UPPLICA HUMILDE feila

a todot 0$ lenhores eonfettora e directores, tobre o modo de proceder com ictw

venUenIti na menda do* peceadot, prineipalmente da Uueivia, colera e bebedice.

Lisboa, na Offic. de Antonio Rodiigaes Galhardo. 4.° de 147 p^.
obra, de que boje ae faz pouco ou nenbum cago, e cujos exemnlares

se encontrain com a maior facilidade e por prefo indmo em quasi toaas as

iojas de venda de livros novos ou usados, tomou-se i-ealmente celebre nos fastos

da nossa historia bibliographica pelos varios incidentes a que deu causa a sua

appari^So. Creio bem que poucos modernos conlemporaneos a terito lido, e

qne ainda menos estardo scientes das p^icularidades occorridas, as quaes com-
tudo me parecem de sobra curiosas e interessantes, consideradas sob o aspecto

bio-bibliographico, para que a noticia d’ellas 6que sepultada no esquecimento.

Em gra;a, pois, doe que me acompanbaram n'essa persuaslo, alongarei o pre-

sente artigo mais que de costume, p^indo desculpa dquelles aue, por pensa-
rem diversamente, o julgarem demasiado extenso, ou mal cabiuo n'este logar.

Para a impressAo e publicafto da Medicina Theologica precederam tMas
as formalidades requeridas n’esta especie de processes, coniorme a legisla(So

do tempo: e bavida a corapetente licen(a da «Real Mesa da CommissSo geral

sobre o exame e censura dos livros», para a qual tinbam passado em 1787 mo-
dificadas e ampliadas as attribui^des da «Heza Censoria,> foi o livro exposto

i venda nas lojas dos livreiros de Lisboa em 20 de Novembro de 1794. Levan-
tou-se pordm tal clamor contra a sua doutrina, por parte de muitos animos pios

e zelosos, que para logo a qualidcaram abertamente de perigosa, e de betero-

doxa, que as queixas cbegaram atd o tbrono, e o govemo apressou-se em dar
prompta satisfa^Ao aos escandalisados. A obra foi mandada recolber, e a Meza
da CommissAo geral dissolvida e extincta por decreto de 17 de Deumbro do
mesmo anno, em termos nada bonrosos para os membros qne a compunham.

E como poderA baver desejo de saber quem elles fossem, ahi vAo os nomes
de todos:

Presidents : D. Miguel iosd de Noronba, principal Abrancbes.

Deputados: Francisco Feliciano da Costa Mesquita Castello-branco, des-

embargador.

Fr. Jos6 da Rocba, da ordem de S. Domingos, depntado do
Conselbo geral do Sancto Officio.

Josd Bernardo da Gama e Ataide, desembargador do Pa(o.

Antonio Pereira de Figueiredo, ex-congregado do Oratorio,

assAs conbecido.

Antonio de Sancta Martba Lobo da Cnnba, conego secular de

S. JoAo Evangdista.

Fr. Luis de Sancta Clara Povoa, provincial doe Franciscanoe.

Fr. Matbias da Concei^, franciscano, confessor doprineipe,

depots rei D. JoAoVl.
Pascfaoal Joed de Mello.Freire dos Reis, desembargador, etc.

Francisco Pires de Carvalho e Albuquerque Cavalcanti, des-

embargador.
JoAo Guilnerme Cbristiano Muller.

Francisco Tavares, medico da camara real.

Da prohibifAo do livro seguiu-se o resultado quasi inevitavel n’estes casos.

Tomou corpo a fama da obra, cresceu o desejo de a ver, e decuplou-se o valor

dos poucos exemplares qne por entAo escaparam ao confisco. Os que vinbam
ao mercado, procurados com soffreguidAo, eram vendidos muito em segredo

por 6:400 rdis, e conservaram este prego durante alguns annosi

Quanto ao anctor, nAo se poupanun da parte do ministerio, e das ancto-
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ridades saas subordinadas, diligenciaa para o descobrir; e se fosse conhecido 6

provavel que Ihe teria sahido cara a ousadia. Porcm as niedidas cautelosas com

3
ue elle tractara de preveiiir-se contra a perseguijSo, que por ventiira receiSra

esde logo, foram tao prucicntemcnte combin^as. que conseguiu tornar inef-

ficazes todas as pesquizas da policia, por aquelles tempos Uo active e vigilante

sob as ordens do famigerado intendentcDiogo Ignacio ue Pina Manique, e ponde
conservar-se a coberto de oiialquer desaguisado.

Para prova do cuidado que dera ao intendente este negocio, e do empe-
nho que havia na procure do pretendido rOo (sobrc o qual em bom direito mal
podia lan(ar-se sombra de culpa, quando a siia obra sO viera a luz auctorisada

com a permissSo legal da auctoridade competente), transcreverei aqui um do-
cumento inedito, ignorado do publico, e curioso por mais de um respeito.

Ill uma conta ou oflicio do mesmo intendente, para o primeiro ministro, que
entSo era o marquez de Ponte de Lima, mordomo-mOr. Posto que envolva es-

pecies diversas, das quaes algumas nao tdem rela^do immediata com o assumpto
subjeito, entendo todavia dever produzil-o na sua Integra, nSo s6 para coo-
servai^lhe plenamente o cunho da authenticidade, mas porque n’essa mesma
parte que p6de julgar-se mais alheia da quesUo, entra materia apreciavel para
o estudo da epocha, litteralmente considerada.

Diz pois

:

« 111."* e ex."* sr.— Tendo noticia que em uma taberna, que fica em uma
travessa da rua direita dos Komulares, que sde ao cies, se juntavam uns estran-

geiros, cantando ao som de uma rebeca todas as noutes, e que as cantigas eram
as revolucionarias; e que nos intervalos conversavam em voz alia, em fran-

cez, annrovando os procedimentos da ConvengSo, e terem (a) por justo a morte
do inieliz rei Luis AVI, da rainha, e da infanta; e applaudmdo isto ao som
da rebeca e das cantigas, e nio faltavam noute alguma na mesma taberna a
executar o que refiro: mandei averiguar csles factos, por meio de um sum-
mario, pelo corregedor do bairro dos Romulares: e d’elle veri v. ex.* o que
consta, e se verifica ser certo o facto das cantigas, que cantavam cinco france-

zes, e de irem i mesma taberna todas as noutes ; ainda que como eram can-

tadas em francez, as testemunhas nSo depOem do que ellas continham; e s6

sim a primeira do summario, que e o medico que foi da camara de sua ma-
gestade o infeliz rei Luis XVI, quo especilicaaaroente depOe serem as roes-

mas cantigas dos revolucionarios, e que as conversas que estes cinco francezes

tinham entre si, eram sediciosas.

« Das perguntas que o sobredito ministro fez aos ditos cinco francezes,

que passo As maos de v. ex.*, se vd que confessam irem Squella taberna todas

as noutes, e cantarem as cantigas ao som da rebeca ; neganao porOm serem das
revolucionarias, e negam as conversas, que haviam sediciosas.

< Devo notar a v. ex.* que dous d'estes francezes confessam nas ditas per-
guntas, que assistem em casa do consul da America do Norte; e trago it me-
moria aqui o que tenho referido a v. ex.* em repetidas contas da errada con-
ducta d'este consul

;
e o quanto se faz temivel este pedrciro-livre com grau de

niestre, e sens socios : dcve v. ex.* combinar tambem, que o preto francez que
toeava a rebeca, assistia em casa de Henrique Gallwey, iriandez, ao Seqneiro

das Chagas ; e que este e jacobino do partido do consul da America, e que um
irmfo d'elle esIA para casar com a fillia do mesmo consul, e chegou ha cinco

dias de Bordeaux, tendo sahido d’aqui havera seis mezes, pouco mais ou me-
nos, com pa^porte da Secretaria d'Estado dos Negocios bistrangeiros, na intel-

ligencia de ir para Hamburgo, quando o seu destino era em direitura para a

Franga ; ha mais de notar para nao haver hesitagSo, que esta casa iriandeza 6
do partido dos jacobinos, que 6 o canal com que arranca da sua patria, a 1>

(a) Adrirta-M qua i copii 6el do rtziito reapectiTo, allerada idiwota a orihofraphia, qoe
por wr ummuaeDto irregnUr, e capricbosa ma pareoen rvdntir A ordlnaria, poopaMo com Im
0 trabalbo quo haria miater para coaMrral-a lal qnal.
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landa, innomeraveis familias de artisUs, qae manda para a America do Norte;
e arribando-a Lisboa, haverd tres annos, um navio carregado d’estes fabriean-

tes, e artistas, quiz eu ver se ganhava alguns para fiCarem em Portugal ; e vim
a saber, que o sobredito irlandez era o commissario, que cbegnei a traetv com
elle sobre este particular, e que mo confessou. Esto homem, por estes reite-

rados factos, da a conhecer que e capaz de concorrer para tudo que 6 maul
• Devo egualmente notar a v. ex.*, para combinar como dim, com o que

tenbo dado contas a v. ex.* nas datas de S e 6 de Novembro, e 7 de Agosto do
presente anno, e outras mais, que tenbo feito presentes a v. ex.* sobre os factos

d’esta natureza, em os quaes entra o consul da An)erica(a),eosseussequazes,
o quanto 6 temivel este consul da America; agora tenbo averiguado, que este

paj^l, que sahiu impresso, denominado Medicina Theologica, foi levado i im-
prensa por Gaetano Bragace, o qual escreve e assiste em casa do consul da
America; e 0 de rellectir tamhem, que este Gaetano Bragace 6 aqoelle que eu
prendi por sedicioso, e que fez o outro panel de que del conta, e remetti o orU

f

;inal, miB Ihe achei em sua casa, i rainna, que Deus marde, que se intitu-

ava

—

Disiertafoo sobre o estado passado e presents de Portugal—e caracter,

que a seu arbitrio inventou, pouco favoravel dos sens ministry, e do sen con-
Irasor; ao qual lambem achei o numero de quesitos da copia inclusa, que passo
is mSos de v. ex.*; das perguntas feitas pelo ministro residente da America, e
as respostas dadas ao mesmo papel; teiido este egualmente ganhado a um fran-

cez, cnamado Vautier, para de commum acordo satisfazerem is respostas, que
servia de guarda-livros a Braz Francisco Lima, casado com a sobrinba do ma-
rechal de campo Bartholomeu da Gosta, que dava as relagOes dos estados em
que se achavam os arsenaes e as formas do exercito.

« Hostrando eu a letra do papel intitulado

—

Disurtofdo sobre o estado ptu-
sado e presente de Portugal— que obriguei indirectamente a restitnir o Minis-

tro residente da America, quando fiz executar a diligencia, e prisOes do dito

veneziano Gaetano Bragace, e do francez Vautier, de que falo, ao impressor
Antonio Rodrigues Galbardo; declare sem duvida ser aletra propria do origi-

nal do papel intitulado

—

Medicina Theologica— que esti na Real Mesa (te Com-
missSo goal.

Aqui tern v. ex.‘ combinados estes dous papeis perigosos, e que amea-
^am tristes consequencias, d’onde sahem ; e ccMjuve v. ex.* o que eu tenbo
informado a v. ex.* nas contas das datas que accnso, e que param na seere-

taria de v. ex.*, e de outras que tendem ao mesmo iim, e se formari um juiio

das tristes consequencias, que podem acontecer infelizmente; e n’estes dous
papeis sediciosos que aqui acuso— Medicina Theologica— e— Dissertofoo so-

bre 0 estado passado e presents de Portug<U— com o mais de que tenbo dado
conta a v. ex.*, como tenbo dito, nas sobreditas contas, veri v. ex.* 0 quanto
vto avangando os passos, para por uma p^e ataearem a religiSo que temos a
fortuna de professar, na pule mais essencial ; e no outro papel o tnrono, e os

ministros d'estadol

« Gonfesso a v. ex.* que lembrando-me do que acontecia em Paris, e em
toda a Franga, cinco annos antes do anno de 89, pelas tabernas, peloe cafes,

pelas pranas e pelas assembleas; a liberdade e indecencia com qne se falava nos
mysteries mais sagrados da religiio catholics romana, e na sagrada pes^ do
infeliz rei, e da rainha; e lendo as Memorias do Dellim, pae d'este infeliz rei,

do memorial que apresentou a seu pae Luia XV, ji no anno de 17S5, que foi

estampado em 1777, digo a v. ex.* que julgo ser necessario e indispensavel

que sua magestade haja de mandar tomar algudlas medidas, para que de uma
vez se tire pels raiz este mal, que esLl contaminando o todo, e insensiveimente.

Jn) U«tU por otto toiDpo em Lisboa dois coosnles dot EsUdos Uoidoi, a saber : Osarle
I, coDsal geral» morador na roa do Alocrim; e Thomis Hickling. consal di^Udo. residraie

na roa das Triftw, qne senrio por vetas nos impedimentos temporarios do prineiro. Iflo sei por*
Unto em qoal d*dM recahiam as snspeitas do intmdente.

TOMO VI 12
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• Nlo mortiOco mais a v. ex.* com as minhas reflexCes e combina(<Ses,

porque v. ex.* nielhor do que eu, e com outras luzes, dara o pezo e a for$a que
nierecerem, a esias minbas reflexdcs e coiiibina^.des na prescn(a de sua mages-
tade, que eu satisfa^o a minha commissSo cheio de zelo que tenho do real aer-

vi(o, e da real familia; e estes inesmos molivos me obrigam a repetir a v. ex.'

que em Lisboa ainda (me infortnaml se acha Brnssonet, sociu de Robespierre;

0 egualmente me dizem que este tenivel homem fica algumas vczes na casa do
Espirito Sancto de Lisboa, com o padre Theodoru de Almeida

; e outras com o
abbade Corrda, e me suscitam novas ideas de que o dito francez com iis suaa

mal intencionadas inteti(Oes queira por esie lado entrar a ganbar o conceito

de algumas pessoas de sexo fragois, com o tim de que seja este o nieio d'elle

disseroinar as suas erroneas e sediciosas doutrinas, e conlaniinar o todo; e nSo
posso passar em silencio, e de marcar a v. ex.*, que o Pode correr, que pira

na mSo do impressor Antonio Rodrigues Galhardo, que eu vi,do infame papel

que sahiu i luz appruvado pela Real Meza da Commissao geral, i rubricado sd

pelo Principal presideiite, e pelos dous dcputadus Antonio I'ereira de Kiguei-

redo, e Jo3o Guilberme Muller; qualquer d'estes dous suspeitos e conhecidos

por muita gente por sediciosos e perigosos; e do ultimo em outras diversas

passagens tenho informado a v. ex.* }i, que o seu espirito 6 republicano; e

para prova d’isto ieam-se as Gazelas portuguezas, que em algumas passagens

de algumas d’ellas se coiibecera o referido, pelo que pde, e deixa passar, de
quanto sSo bem tractados e contemplados os pnsionciros portiiguezes pelos fran-

cezes; e as cores vivas com que pinta as ac^Ocs dos francezes; e a morte cdr

com que refere na gazeta as acpdes dos hespanhoes e portuguezes, em todo o
sentido; que ainda a serem verdades, se deviam omittir; e nlo repito mais a
V. ex.* quanto 6 pouco favoravel ao servi;o de sua magestade, que corra uma
gazeta nacional, pondo em temor aos vassallos, e dizer-lhes por outra parte o
Bern que sSo tractados pelos francezes, e malquistar o alliado no tractamento que
faz i napSo

;
porque as consequencias sSo as mais tristes, e podem produzir

effeitos ainda mais desagradaveis ; e o certo i, que o revisor devia ter politica,

e critica para rever este papel, que gira por todo o reino e suas colonias: e

nlo i Uo insigniBcante este objecto, que nSo deva sua magestade tomal-o em
considera(3o; porque ha algumas noticias, que nSo dnecessario queassaibam
os povos

;
e ba outras, que devem ser animaaas de urn colorido lal, que atraiam

a SI o conceito e a atten^to.

•V. ex.*, levando tudo i presenpa de sua magestade, queira a mesma ae-

nbora dar o pezo que Ihe parecer merece, o de que acabo de dar conta a v. ex.*

• Deus guarde a v. ex.* Lisboa 17 de Dezembro de 1794.— 111."* e ex.**

sr. Marquez Hordomo-m6r.= (Assignado), D. I. de P. Monique.
Hoje nfto ha perigo algum na manifestapfio do segredo. Diga-se pois, e fique

de uma vez assentado que o auctor da Medicina Tneologica foi o medico bra-

sileiro Francisco de Mello Franco, de quern se tracts no Diccionarw, tomo iii,

apag. 10. Sdcheguei asaberistocasualmente,muitodepoisdeachar-seimpreaso
aquelle artigo, mas por modo irrecusavel. Em uns papeis que a fortuna me
deparou, escriptos da mSo do P. ioaqiiim Damaso, congregado do Oratorio e

bibliolb^rio que foi d'el-rei D. JoSoVI (vej. no Diccionario, tomo iv, pag.

75) achei essa noticia, com algumas outras, abonadas todas de verdadeiras pelo

caracter honrado e Bdedigno de quern as escrereu. Conta elle, que o proprio

Mello Franco Ihe declardra no Rio de Janeiro ser sua aquella obra, mostrando-

Ibe por essa occasitto um exemplar d'ella, com algumas corrects e copiosissi-

mos augmentos, a qual se piDpunha reimprimir; e sem duvida o fizera, se a
morte sobrevinda cntretanto Ihe nio cortasse a execupto d'este, e de outros

projectos.

Um franciscano arrabido, Fr. Manuel de Sancta Anna, publicou em 1799
umas largas DisterlofCei theological medicinaet, em dous volumes de 8.*, nas

quaes procurou convencer de impias e erroneas as doutrinas da Medicina Th*o-
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logiea CDieeionario, tomo v, n.* M, 92). Se a obra refutada $e acha de todo ea-

quecida, nSo creio que tenha lido melhor sorte a rcfuta^So.

MEDITA^OES DA PAIX.40 DE N. 8. JESUS CHBISTO. (V. os ar-

tieos Fr. Aniomo de Porlalegre, Fr. Bernardino de Aneiro. Fr. Ckriitooem de
Mrantes, Jorge da Silva, etc.)

1605) MEDITAl^OES PARA 08 EXERCICI08 ANXUAE8, compoe-

toe par Saneta Joanna Francitea Fremiot de Chantal, para tuo doe religioiat da
Vittlafdo. Lisboa, na OflSc. de Simio Thaddeo Ferreira 1793. 8.» de xxix-261
paginas.

1606) MEI08 DE APRENDER A CONTAR eegnramente, e com faei-

lidade. Obra posthnma de Condorcet, traduzida e accretcenlada por . .

.

Lisboa,

Typ. da Acad. R. das Sciencias 1804. S.” de 68 pag.

MELCHIOR ESTA^O DO AMARAL, natnral de Evora E.

1607) Tratado das balalhas e successos do galeuo Santiago com oe hoUan-
dexes na iUta de Santa Helena, e da nan Chagas com os inglezes entre as Uhas
dos Agores, ambas capitanias da earreira da India, e da causa e desastree por-

em vinte annos se perderam trinta e oito nous d'elta. Lisboa, por Antonio
Alvares 1604. 4.° (Barbosa tern 1602.) Cnnsta de 65 folhas numeradas por uma
sd face.— Sahiu reiinpresso cstc opuscule no tomo n da Hist. Iragico-marititna,

MELIZEU CYLENIO. (V. Luis Jose Correa da Franga, eU.)

1608) MEMOIRES HI8TORIQUES, GENEAL06IQUE8ET CUKO-
NOLOGIQUE8 concemant les ascendances de Constantin f Margu^, Moutinho,
Borges, de Araujo; Coutinho, Banka. Sequeira, Magalkdes, Tesxeira, BaeeUar
el lacerda, Lopes, Mesguita, Pinto, Coelho, Pereira, Leite de Sampayo et Melio.

Paris, chez I’auteur, rue d'Antin, 7. 1854. 4.° gr. de 236 pag.

Estas memorias, concementM ao nosso compatriota que desde muitos an-
nos tern conquistado a geral admirable da Eurq^ pela perfei^ e delicadeia

dos sens arteractos, it qual deve a bonrosa quaUffca^o de ret dot floristas, pq-
dem ser conferidas com uma carta, que sahiu inserta na Bevista Universal Lie-

bonense, tomo in (1843-1844), a pag. 291, na qual segundo minha lembran;a,
se encontram notieias nio de todo conformes ds referidas memorias. Os que
tiverem a curiosidade de fazer a conferencia, melbor o verificarSo.

1609) MEMORIA ACERCA DA LIVRARIA DOS HERDEIR08
do bitpo do Porto, D. Joao de Magalhies e Avetiar, vendida ao Estado por et-

criptura publica, etc. Lisboa, Typ. de Antonio Josd da Rocha 1846. 8.° gr. de
77 pag.

N'este escripto se acha historiado unicamente o que diz respeito ao con-
tracto da compra, feita aos herdeiros do bispo pela quantia de 24:tlOOJOOO rdis,

em que fOra ^ulgado o valor da livraria por senten;a judicial, e 4s difficnlda-

des supervenientes que demoraram a reaiisa;4o do pagamento da quantia esti-

pulada, etc. NSo di pordm algumas indicajOes ou idea bibliograpbica da refe-

rida livraria, como p^eriam facilmente acreditar os que em presenpa do titulo,

cuid^em achar na memoria a descripfAo mais ou menos circumstanciada das
preciosidades litterarias encerradas n’aqnelle rico deposito, que se calculava
conter para mais de trinta e seis mil volumes impressos, e trezentos codices
manuscriptos, etc.

1610) MEMORIA DO DESCOBRIMENTO E ACUADO das tagradat
reUguiat do antigo Sanetuario da Igreja de S. Roque, com a notida hutoriea
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da fundofao da mema Ignja » Sandiuirib, etc. Lisboa, Imp. Nae. 1843. 8.*

gr. de 48 pag.—Vej. no Dieeumario, tomo iii, o n.* F, 1796.

1611} MEMORtA DOS TRABALHOS DA COMMI88AO PARA O
MELHORAHENTO DO COHHERCIO n'etta cidade de Litboa, ereadajoor

determinofSo das Cortes geraes, extraordinarias e eonstituisUes, etc. de So de

Agojto de 18SI, eomposta de vinte e quatro membros eteitospor todos os nego-

eiantes da mrsma praga. Lisboa, na Typ. Rollandiana 1838. 4.* de 1S6 pag.

—A qne ae seguem, sob novas e diversas paginafdes: Votes em separado gue

stdnram com opareeer da Commissdo, assignados mIos membros Manuel Ribeiro

GuimarSes (10 pag.)— Jose Antonio Ferreira Vianna, Gonfalo Jose de Sousa
Lobo, Ricardo Jme Duarte, JoSo Loureiro, Manuel Teixeira Basto, JoSo An-
tonio de Almeida, JnSo da Silva Braga, Filippe de Oliveira Lobato (13 pag):

— Jodo Gonsalves Marques, Franci.sco Antonio Ferreira, JoSo Antonio de Al-

meida (13 pag.)—JoAo Loureiro (37 pag.)— Mais: Exposigao que como membra
da Commissao, fax Henrique Nunes Cardoso, em resposta a algumas tnstniuifda

feitas em desabono da industria fabril. Esta impressa na Imp. Nac. 4.° de 16 pag.

Os nomes dos membros que assignaram o parecer em geral, salvas as mo-
diBeafOes dos votos em separado, foram : Francisco Antonio de Campos, pre-

sidente; Francisco Jose da Gama Machado, vice-presidente; Manuel Ribeiro

Guimardes, secretario; Jacinto Jose Dias de Carvalho, secretaiio; Gon(alo Josd

de Sousa Lobo; Francisco Antonio Ferreira; Jose Antonio Ferreira Vianna;

JoHo Antonio de Almeida; JoSo Gomes de Oliveira e Silva; Bernardo Jose Fer-

reira de Bairos; Felix Martins da Costa; JoSo Gonsalves Marques; Antonio
Fernandes da Cunha; Ricardo Jose Duarte; Bento Antonio de Andrade; Manuel
Teixeira Basto; Filippe de Oliveira Lobato; JoSo da Silva Braga; ^mardo
Miguel de Oliveira IlorgM; JoSo Loureiro; Henrique Nunes Cardoso; Antonio

Jose Baptists de Sales; Diogo Ration.

Uma parte d'esta Memoria sahiu impressa em separado com o iitulo se-

gninte:

Projecto da Commissao de melboramento do eommereio, dcerca das relagSes

commerciaes entre Portugal e o Brasil. Rio de Janeiro, Typ. de Moreira e Gar-
cez 1833. 4.* de 38 pag.

A exempio do que tenbo feito mais vexes, darei aqui logar a varios ou-
tros opusculos publicados em diversos tempos, quasi todos anonymos, e que
versam aobre asaumptos analogos

:

Breves observagSes de economia poUtica, em relagao d Jnglaierra e a Por-
tugal, por um porlugues. Lisboa, 1845. .

.

Posigdo em que u acha Portugal para com a Inglaterra, por um negociante

portuguei. Lisboa, Typ. de Filippe Nery 1834.

As industrias, agricola, fabril e mercantil de Portugal, no meiado do seculo

XIX. Lisboa, Typ. de Lucas Evangelista da Rocha 1846. 8.° gr. de 73 pag.

—

£ assignado por Um eultivador translagano.

Males que tern resultado a Portugu dos tractados de eommereio edebrados

com a Jnglaierra, neeessidade de promoter a nossa industria fabril, etc., etc.

Por um portuguez, verdadeiro amigo da sua palria. Lisboa, Tro. Lisbonense

(183.7) 8.' gr. de 34 pag.

Algumas observagOes sobre o eommereio de Portugal. Lisboa, na Ollic. de
Antonio Rodrigues Galhardo 1830. 4.* de 64 pag.— De pag. 33 em diante vem
uma Memoria sobre o sal, a respeito da sua exporlagao.

Pensamentos sobre os quaes Henrique Palyart julqa se dete 6azar (sic) uma
petigSo para pedir se coneeaa, a beneficio dos pooos e do commerdo, portos fran-
cos, oUds feira franca, geral e continua em todo o reino de Portugal e no do Al-
garve. Estes pensamentos do auclor sdo extrahidos de uma o6ra ainda manus-
cripta do dito, cw (sic) i intitulada: •Baxes fundamentaes das flnau(as» eser^a
pelo mesmo H. P. em 1811. Lisboa, na Imp. Regia 1830. 4.° de %) pag.—Eata
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deve ajanUr-M Is do mesmo auctor, id descripUs no Diteiimario, tomo ni,

n.» H, 67 e 68.

Mtmoria tobrt o rebate do papel-moeda. Lisboa, na Typ. Rollandiana 1831.
4.* de 20 pag.

CoiutderofSet importantee tobre o papel-moeda, divida pubUca, eorUraban-
doi, alfandegat, indiutria e eommerdo naeional, eU. Lisboa, Imp. Nac. 1821.
4.* de W pag.

Plano para o estabeleeimenlo da egwddade do gin da moeda papel e lua

inuneicel extinecao, par Jose Eseguiel da Cotla Rieei. Lisboa, na Imp. Regia
1820. 4.0 de 12 pag.

Atguns pensamentos politicos e /inaneeiros tobre ot negoeiot de Portugal.

Lisboa, Typ. do Panorama 1840. 8.* gr. de 119 pag.

Novo sgstema de eontribui^, a^ieado at pnangat de Portugal, por • • •

Lisboa, Typ. de Josd fiaptista Moranoo 1861. 4.° de vi-^4 pag. e um modelo.

1613) MTEMORIA DOS 8UCCE8808 DA GUERRA DOS PYRE-
NE08 ORIENTAE8 eidre Hetpanka t Franga, exaetamente obtervadot e exa-

ninadot detde o dia do desembarque do exercilo portugues em Rozas, aU o teu

reembargue em Barcelona em iS de Oultd/n de 1795. Por F. D. F. L. V. ol4-

etol de artilkeria do mesmo exereito. Lisboa, na OflSc. de Joed da Aquino
Ihdes 1707. 8.* de 107 pag.

Posto que nSo bem escripto, nem recommendavel pela lingui^em e estylo,

6 comtndo este resumo a fonte d'onde se podem colber algumas noticias mais cir-

cumstanciadas, dcerea da parte que a tropa auxiliar portugoeia tomou n’aquella

campanha, que 6eou vulgarmente conhecida entre nds pela denominafSo de
campanka do Roussillon.

1613) HEMORIA E8TATI8TICO-HI8TORICAsoir«aa<lmmiatrafdo
dot expottos na eidade do Porto, redigida pela Camara eonstitucional. etc. Porto,

1833. 4." de 43 pag.— (V. Agostinko Atbano da Silveira Pinto, e fhsneiteo de
Attit Sousa Vaz!)

161^ HEMORIA HISTORICA da invatSo dot frantezet em Portugal,

etc. (V. D. Jose Caetano da Silva Coutinko.J

1616)

HEMORIA HISTORICA tobre at iikat dot Aforet, etc. (V. Fran-
cisco Afonso da Cotta Ckavei e Mello.J

1616) HEMORIA JUSTIFICATIVA do Marquez de Alorna. Hamburgo,
na Typ. do P. H. Nestler, sem anno (pordm 6 de 1833.) 4.° gr. de 36 pag.

—

£ documento de que ainda nio vi mats que dous ou tPM exemplares : talrez

escripto peta marqueza de Alorna D. Leonor de Almeida, em cujo nome pa-
reee haver sido apresentada, como embargante ao proceeso a que a memoria
diz respeito.

1617) HEMORIA SOBRE A CONSIDERACAO dot eonegot seeularet

de S. Joao Bvangelitla na Univertidade de Coimbra. Coimbra, na Imp. da Univ.
1834. Pol. de 15 pag.—Sahiu em confota^ao a esta; Retpotta dot Opposito-
ret teeularet da tagrada Tkeologia d Memoria, etc. Coimbra, na mesma Imp.
1824. Pol. de 13 pag.

1618) MEMORIA SOBRE A COKSPIRACAO DE 1817, vulgarmente
ehamada a eonspiracdo de Gomel Freire, eteripta e publieada por um portugues
amigo da juitita e da verdade. Londres, 1833. 8.” gr.— Reimpretso em Lisboa,
1823. 4.* (V. Joaquim Ferreira de Freitas.)

A esta Mtmoria devem reunir-eo todos os papeis pubticados com respeito
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a este processo, os quaes eu tenho colligidos em um volume de 4.°; nio falando

das SetUenfot da condemna^ao dos reos, e da sua posthuma absolvi(So, as quaes

por serem no formato de folio, mal podem incorporar-se na collec^o.

Eis-aqui a indica^So dos opusculos que esUo no referido caso:

AlUgMuo dt facto e direito, feita no proeetso, etc. por Filippe Arnaud de

Medeiros. Lisboa, <830. (V. Diccionario, tomo ii, n.° F, 194.)

Analyu da Sentenea proferida no Juizo da Ineon/ideneia, etc. por Manuel
Jose Gomes de Abreu Vidal. Lisboa, 1830. (Dtcdonario, tomo vi, n.° M, 838.)

AUega^ em grau de revitla, a favor dot martyrei da pofrta, etc. por Ma-
nuel Jose Gomes de Abreu Vidal. Lisboa, 1833. (Diccionario, tomo vi, n.* M,
839.)

Blogio fitnebre em memoria dot doze portuguezu benemeritoi da patria, etc.

por C. J. do R. G. Lisboa, 1833. (V. no ^pplemento— Camiilo Jote do Hoiario

Giiedet.)

Juizo tobre os tentenmt pr6 e contra a revdufdo tentada em 1817, < seiu

retulladoi, por Antonio Pinto da Fonseca Neves. (V. este nome no Supple-

mento final.)

ApoOieote dot invietot martyi'et da liberdade da patria, taerifieadot pth
detpotumo no eamvo de Saneta Anna, no dia 18 de OuiiAro de 1817. Offerecida

aot portuguezet mminados e conttUucionaet, por um cidaddo egitanente, Lis-

boa, Typ. Rollandiana 1831. 4.° de 14 pag.

Os folbetos de Fr. Mattbeus d’Assump^o (Diccionario, tomo vi, n.* M,
1S36 e 1937) posto que relatives ao assumpto, diCBcilmente se prestaiu a ser

colligidos com os outroa, em razSo da desigualdade dos fonuatos.

1619) MEHORIA 80BRE O DIREITO DA PRIM^IA do toberam

Pontifice romano, guanto a confirmofdo e instituipdo canonica de todot ot bit-

pot. Traduzida do trances. Rio de Janeiro, Imp. Americana de 1. P. da Costa

1837. 8.* gr. de 65 pag.—A memoria finda a pag. 58; segue-se depots ate o
fim ; Ndfiet etpeciaet relativat d doutrina da igrtja boitana a retpeUo da in-

ttiluicao canonica dot bitpot.

De assumpto pouco mais ou menos analogo, sSo tambem os seguintes

:

Gemidot t etperanMt da rdigiao catholica em Franca, ou ettado preaente

e ftduro da igreja de f^anfa, por Mr. Tharin, atuigo bitpo de Strauo^, e

traduzido por um Academco bratUeiro. Rio de Janeiro, Imp. Imparcial de

F. de P. Brito 1839. 8.* gr. de 13U pag.— Seeue-se com nova numeracSo de
I a XIX uma Nota do traductor icerca d^ sociedades secretas, e principalmeote

da Ma(onaria, contra a qual se produzem muitas auctoridades.

. Cartas em retpottas a divertat eontuUat tobre o ettado actual da Igrqa Lu-
tiiana.— SSo oito cartas anonymas, que formam um folbeto de 4.'> com 48
pag. sem roeto ou frontispicio especi^, e que inculcam ter side impressas clan-

destinamente, ao que posso julgar em Lisboa ou no Porto, em impreosa parti-

cular. Collijo que o seriam pouco depois do anno de 1834.

Os Padret na Unha dajuttica. Oora depura meditofSo, por um philoiopho.

Lisboa, Typ. de A. S. Coelbo 1m6. 8.° de 54 pag.

1630) MEHORIA 80BRE LEGAD08 BIOS, oferedda aot interetta-

dot no conhecimenlo d'etta materia, pela Adminitlra^ do Botpital de S. Joti e

annexot em 1853. Lisboa, Imp. Nac. 1853. 8.* gr. oe 35 pag. e mais 7 finaes

sem numerafSo.
Por identidade de assumpto tern aqui logar os seguintes

:

Dm momento de atten^ aoire legadot ptot, t tobre ot detgrofodot a quern

o teu produeto te apjdica. Lisboa, Imp. Commercial 1853. 8.° gr. de 16 p^.

—

Tern no fim a assignatura • M. Cesano d'A. e S. «, que indica serem do auctor

mencionado no Dtcdonario, tomo v, a pag. .396.

Legadot piot nao cumpridot; reproducgSo do artigo publicado com ttit ti-
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tulo no Jomal *A Jasti(a,« n.* 87; com rtferencia ao folheto: «Um inomento
de atlen^oa etc. Lisboa, Typ. de Silva 16m. 8.° gr. de 7 pag.

1621) MEKORIA SOBRE 08 TRABALU08 DA COMMISSAO
MIXTA bratiUira e portumeza no cjrecufdo dos arligos 6.° e 7." do Iractado

d« 29 de Ago$to dt 182S, ceUbrado entre o Braiil e Poring para o reeonheei-

menlo da independeneia do Bratil. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de F. de P.

Brito 1647. 8.’ gr. de 28 pag., a que se seguem mais 15 innumeradas, contendo
varios mappas, etc.

1622) • MEMORIA SOBRE A NOBREZA NO BRASIL, por win bra-
tiUiro. Rio de Janeiro, 1841. 4.*— Nenhuma outra indica;io poaso dar sobre
este escripto, de que nSo obtive ter preaente algum exemplar.

1623) MEMORIA SOBRE AS MINAS DO CARVAO DE PEDRA
E FERRO, e estabetecimentos melaUurgicoc do districto de Leiria. Lisboa, Typ.
de Joaquim Germano de Sousa Neves 1857. 4.° de xv-24 pag.

1624) MEMORIA SOBRE AS PE8CARIA8 REAE8 do reino do Al-
garve. Lisboa, na Imp. Regia 1813. 4.° de 72 pag.— Foi eacripta em confuta-

gSo de outra que sobre o assumpto apparecdra, tambem anonyma, no ineealt-

gador Portuguez n.° xxiii (Maio de 1813).

Yej. tambem no Diccionario o tomo ii, n.°* C, 395, 396, 397 e 402.

1625) MEMORIA SOBRE A LITTERATURA PORTUGUEZA, <ro-

duzida do inglez, etc. por J. G. C. M.—Vej. no Diccionario tomo ni, o n.* J, 837.

1626) MEMORIA SOBRE A UTILIDADE do eetudo da lingna grega,

e lobrt at procideneiat lilterariat que tern tido dadat em Portugal dcerea do et-

tudo da metma lingua. Coimbra, na Imp. da Cniv. 1851. Fol. ou 4.° gr. de 32
pag.— Posto que publicada anoinma, soube por informafSo Bdedigna que fdra

aeu auctor o sr. Antonio Ignacio doelho de Moraes, professor do Ly^o de Coim-
bra. Esta noticia chegou por^m fdra do tempo de poder ser a dita Memoria
incluida entre as obras do mesmo auctor de que dei conta no tomo i do Die-
cionario.

1627) (CJ MEMORIA. OL MEMORIAL para ot perdbet. Olisipone,

apod Joannem Barrerium. Sem anno. 4."— 1£ opusculo muito raro, de que ha
ou havia urn exemplar na Bibl. Nac. de Lisboa, mas que nSo tive aid agora op-
portunidade de ver.

Com respeito a oiitros de egual assumpto, vej. os artigos Ruy Oongaieet, e

D. Fernando Marlint Matcarenbai.

1628) fCJ MEMORIAL DO GERAL DA ORDEM DE CHRISTO.
e dot reliqiotot d'eUa, para a magettade do tenbor rei D. Joao o IV, e m funda-

menlot d'elle, e a reiposta que o dilo Geral da a contuUa que ot deputadot da
Meza da Conteieneia fiteram contra o dito Memorial. Lisboa, por Manuel da
Silva 1648. Fol. de 182 pag.

Vi d’este livro uni exemplar na livraria de Jesus.

1629) MEMORIAL DE VARIOS 8IMPLICES que da India Oriemtal,

da America e de outrat partet do mundo vbm ao notto reino para remedio de
muilat doettfot, no qual le acharao at tirtudes de coda um, e o modo com que

te devem uiar. Fol. de 32 folbas, sem designaflo de logar e anno da impres-

slo, mas que i sem duvida da sogunda metade do seculo xvi ou daprimeira
do seguinte.—S6 tenho noticia d^este opusculo (cujo auctor ae ndo declarou)
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por vel-o descripio na obra intitulada La Bolaniea y lot BoUmieot de la Penin-
tula Hupano-Lutitana, por D. Miguel Colmeiro, Madrid, 1858, a pag. 56.—Ahi
se diz qae exists um exemplar na Bibliotheca da Academia do Ilistoria de
Madrid.

1630) KEMORIAL ULTBAHARIA'O E BfAIUTIMO; PublicapSo
mensal, redigida pela Secretaria d’Estado dos Negocios da Marinha e Ultra-
mar. N.° 1.* Har(o de 1836. Lisboa, na Imp. Nac. 1836. 8." gr. de 52 pag.;

com um Suvplmmto.
Aldm da parte official cont^m um Epitome hittorieo das ilhas de S. Thome

» Principe, e uma Noticia das ilhas de Caho-verde, que nSo apparece em al-

guns exemplares.

Publicou-se apenas este numero.

EHORIAS ACERCA DA PRIORIDADE NAS NAVEGACOE8
E DE8COBRIMENTOS ULTRAMARINOS, etc.

Vej. no Diceionario os artigos Antonio Ribeiro dos Sanctos, Cypriano Jose

Rodrigues das Chagas, Francisco de Rorja Gargao Stockier, D. Francisco de
S. Luu, Joaquim Jose da Costa de Macedo, Joaquim Josi Gongalses de Mottos
Corrta, Josi de Torres, Manuel Ferreira Lagos, Manuel Francisco de Bams,
visconde de Santarem, Sebastiao Francisco dc Mendo Trigoso, etc. etc.

1631) MEHORIAS APOLOGETICA8, JURIDICA8, JUSTIFICA-
TTVAiS, etc., etc.

Sob esta classifica(So descrevo aqui reunidos em um s6 artigo muitos e

diversissimos oposculos, de que possuo exemplares, impresses todos no seculo

actual; os quaes por serem obras de auctores anonymos; por versarem sobre

factos on questdes inteiramente pessoaes; pela exiguidade d alguns; ou por ou-
tras circumstancias nSo pareceu que devessem formar artigos especiaes e se-

parados. Advirla-se, que muitos outros do raesmo genero vSo comtudo descri-

ptos no Diceionario sob os nomes de scus auctores, quando estes chegaram ao
men conhecimento. Como seja esta uma das aroplia;^ que nSo entravam no
piano primitivo, que servira de fiindamento ao meu trabaino, descurei em prin-
cipio de tomar nota de todos os oposculos de tal natureza que me vieram i mSo
em diversos tempos, e por isso o presente artigo esU mui longe de poder jul-

gar-se complete. No Supplemento final havera ainda provavelmente que accres-

centar um grande numero de pe^as, que n'esta occasiao omitto pela impossi-
bilidade de indical-as convenientemente. Na enumerafSo das que seguem vai

pouco mais on menos gnardada a ordem chronologica da sua publica^o.
1. Memoria jusiificativa do direilo, que regula a successSo universal entre

os estrangeiros ndo naturalisados segnndo as leis do seu paiz, a favor de Fran-
cisco Barlholomeu Robello e irmd, fUhos de Palro Maria Robello, etc. Lisboa,

Typ. Lacerdina 1804. 4.° de 29 pag.

2. Provas da falsidade e injustiga com que o editor do • Correio Brasiliense >

intentou desacreditar Antonio d'Araujo de Azevedo, e algumas refiexSet acerca
desse jomal, offerecidas aos seus leilores. Lisboa, na Offic. de Jo5o Rodrigues
Neves 1810. 4.* de 20 pag.

3. Parte essencial do processo, com a sentenga que restabelece a memoria pos-
thuma do benemerito portuguez, o dr. Jose Jgnacio da Bodus Peniz, etc. profe-
rida no Juizo da Commissao crime em 7 de Novembro de 1812. Lisboa, Imp.
Regia 1813. 4.* dc 76 pag.

4. Memoria politico-juridica escripta pdo cotnmendador Sodri. Paris, 1819.
8.* gr. de 30 pag.

5. Manifesto justificativo da retirada do negoeiante Manuel Pereira de Car-
valho, do Sfaranhuo para esta aSrte, e motivos que a tal o obrigaram. Lisboa, na
Offic. da Viuva de Lino da Silva Godinbo 1821. 4.* de 32 pag.
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6. ConfiUafSo do rtqturimetUo que te fez d Junta tuprema do Goetrno do
Reino em none de Joao Mendet Diat, etc. etc., offeredda ao retpeitavel pMieo
par J. A. de S. P. Coutinho, morqado de ViUar de Perdizet. L»1>m, na Offic. de
Antonio Rodrigues Galhardo 4.* de 31 pag.

7. Instrumento de justificacuo de teslemurihas extrahido m publiea forma,
etc. Lisboa, na Imp. da Viuva Neves 4 K." 1881. 4.” de 18 pag.—Tirado con-
tra load Manuel Pereira de Sequeira Brainiio, natural do Algarve, para com-
provar o seu man procedimento, etc.

8. Defeza de um eidaddo que preta o concetto publico, de que o suppoz det-

abonado a Commistdo encarregada do melhoramento dot cad/as. Lislxia, Typ.
Maigrense 1888. 4.*de 36 pag.— Publicada ein defeza de Joaquim Josd da Luz,
enUo cirurdilo das caddas do Limoeiro.

9. Defeza do tenente-coronel engenheiro Jote Carlot de Figueiredo contra

at cahtmntat em que i alacada a tua honra no foUieto intitulado • 0 verdadeiro
imparcial dos successos da Uba Terceira. • Lisboa, Imp. Patriotica 1838. 4.° de

33 pag. e uma de erralas.

10. Expotifdo de factot tobre os proeeditnenlot do prior e cura de S.Thomi,
d'etta eidade, e d'algunt ministros da Helagdo e Curia pcUriardtal, com detpo^

titmo desmarcado. Lisboa, Typ. de Bulhdes 1888. 4.* de 84-10 pag.— Aaai-

gnada mr Isidoro da Encama^o Queiroz.

11. Defeza da honra e decoro da Camara de Ponta-delgada, uUrajada p^
nuctor do folhelo inlitulado: • Reflexdcs criticas de um michaeicnse* etc. Lis-

boa, IVp. Maigrense 1888. 4.° de 30 pag. com um inappa.

18.

Reftexdes eriticae de um michaelense sobre um acorddo da Camara de
Ponta-deloada, etc. Lisboa, na Imp. Liberal 1888. 4.° de 8 pag.

13. Jfemorta tobre at aleitotiat e prepotenciat, que contra Pedro Jote Ta-
veira da Veiga armaram e pratiearam Jodo da Cotta Sanchet de Brito, quando
goeemador e eapitdo general de Mogambique, etc. etc. Falmouth, na Offic. de J.

Pbilp's 1888. 8.* gr. de 80 pag.

14. Expoticdo juttificatioa do detembargador Roque Francitco Furtado de
Melto, tobre o despacho intempestivo da Regencia, que o aposentou. Lisboa, na
Typ. Rollandiana 1888. 4.° de 43 pag.

15. Refutagdo dot accusagoet feitat em um artigo do n.° 47 do Semanario
Civico da Bahia contra o tenente-coronel Jodo de Araujo da Cruz, etc. Lisboa,
na Imp. de Jolo Nunes Estcves 1888. 4.° de 56 pag.

16. AUtgagdo do brigadeiro Joti Correa de Mello, governador dot armat
da provineia de Pernambuco, de cujo goremo te demitliu not 5 de Agotto de 1888,
logo que a provineia tomou a direcmo de unir-te ao Rio de Janeiro, etc. Lisboa,
na Typ. de Antonio Rodrigues Galnardo 1888. 4.* de 65 pag., e mais uma com
a errata.

17. Demonstra^ da eonducta que teve Rrettane, eommandando a expedi-
gdo em que fox J. M. de Moura para goremar as armat em Pernambuco; e da

eom que foi condemnado. Lisboa, Typ. Rollandiana 1883. 4." de

Breve expotigdo da eonducta, proeetto e tenten^ de Antonio Joaquim
fo Coulo, Capitdo-tenente e eommandante da diarrua Princeza real. Lisboa, na

de JoSo Nunes Esteves 1888. 4.“ do 19 pag.
19. Prevarieagdo demonttrada, que praticaet o tr. Manuel Gongaloet de Mi-

randa, teredo mittitlro e teeretario d'ettado dot negodot da guerra, contra Jote

Ferreira Vieira. Lisboa, Typ. do Desiderio Marques LeSo 1883. 4.*

20. Carta crime para inquirigdo de tetlemunhat, pattada a requerimento
ao rappltcante Manuel da Cotta, at juttigat da eidade do Para. Lisboa, na Oflic.
«ta Vniva de Lino da Silva Godinho 1881. 4.» de 39 pag.

___ 21. Manifetlo que ao retpeitavel pMieo fax o Conde de Vdla-flor, tobre o
P’'°eetto e eondemnagHo de Manuel da Cotta, do Para, tobre ot aietvet e calum-
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MUM qve 0 dUo Cotta tern e$palkado. Lisboa, na Imp. de JoSo Nanes Esteves

1813. 4.* de 36 pag.— Anteriormente o mesmo Conde havia ji publicado:

31. Befulofoo do artigo inserido no Porrtuguez Constitvcional deiide On-
tubro de 1830, n.* 38, eontendo a natrofM dot factot praticadot eom Manuel
da Cotta, da cidade do Para. Rio de Janeiro, Typ. Reeia 1831. 4.* de 37 pag.

33. Carta para ser distribuida com os jomaes de Lisboa, que comefa;
«Sr. redactor— Bogo-lhe gueira «ns«nr, ou fazer ditlribuir eom o ten perio-

dico, etc. etc.—E no fim : Lisboa, na Imp. d’Alcobia 1831. Pol. de 3 pag.

—

Tambem versa icerca da mesma questio, e foi escripta em nome do Conde de
Villa-flor.

34. Metnoria demonttrativa tobre a necestutadt de novat provideneiat para
a provineia de Cabo-verde. Lisboa, Typ. Patriotica 1833. 4.* de 38 pag.—As-
si^ada por Manuel Antonio Martins, deputado da mesma provineia it Cdrtes

Const]turn tes.

IS. Notat criticat tobre ot malt importantet artigot daLei deiO de Julho

de 1833, condemnadat pelo tr. Manuel Antonio Martint, em uma memoria^
aoretenUm ao toberano Congretto. Lisboa, na nova Imp. daViuva Neves & Fi-

Inoe 1833. 4.' de 40 pag.— Publieadas por parte do ex-governador Antonio
Pussich, e assignadas por seu 6lbo Jo4o Antonio Pussich.

36. • fhinea expotifdo dot aconteeimentot que tiveram Iwar na provineia

dot Alagoat, e outrot lo^ret limitrophet, por dote Comet da Rocha, etc. Bahia,

na Typ. Nac. 183S. 8." gr. de 138 pag.

37. Hitloria retumida da perteguigdo minitterial feita ao doutor Gordo
pelo ex-teeretario d'ettado Barradat, e outrot. Lisboa, na Imp. da Viuva Neves
& F.«’ 1816. 4.* de 7 pag.

38. Betpotta a urn jolheto^ eircula debaixo do nome do piloto da barra

de S. Jodo aa Foz do Douro, Joaquim Luit de Souta. Porto, Imp. do Gandra
1837. 4.* de 34 pag.

39. A mascara detcobetia, ou antidoto contra at maximat do govemador e

eapitdo-general de Mofambique, Sebattiao Xavier Botelho e teut sotrlttet. Offer*-

cido e dedicado a SS. MM. (sic) o dmperador do Brasil e An de Portugal, por
seu auctor Jodo Alvet Matsa. Rio de Janeiro, Typ. da Astrea 1839. 4.* de 100 pas.

30. Justifieafdo que faz o major govemador militar da ilha de S. Mima,
Florencio Jote da Silva.—E no fim : Porto, Imp. do Gandra & F.°* 1833. 4.*

de 17 pag.

31. Fiel expotifdo dot laerifieiot, padecimentos, tegredo, e pritOet de Pedro
Nolatco da Silva Nogueira, tol^adot com inhabalavel pretenea de etpirHto nos

eaUtmUotos tempos do govemo da uturpagdo. Lisboa, Typ. de Desiderio Marques
LeSo 1834. 4.° de 61 pag.

33. Ot Deputados da Nagdo portugueza abaixo attiqnados aot snw oonsti-

luintet. Sem logar, nem anno; porem tern no fim a data I." de Janeiro de 1838.

8.' gr. de 34 pag.

33. Befuta^ da tentenga proferida pelo Juii de Direito do julgado de Pt-

nafiel, tut causa de indemnitafdo que Antanto Jote do Rego promove contra An-
Umio Pinto CoetJio Soares de Moura, jd appellada. Porto, Imp. de Coatinbo 1836.
4.° de 30 pag.

34. Settdo do tribunal da primeira irutancia do Contelho de guerra, em que

foi aceutado e condemnado a morte o capitdo do regimento de infanteria n.* 10
Joaquim Bento Pereira. Lisboa, Typ. de Eugenio Augusto 1838. 4.° de 36 pt^.

38. At contettofoet dot pharmaeeuticot de Lisboa com o actual Phgtico-mor
do retno. Por F. C. P. (Francisco Cesar Pereira, pharmaceutico.) Lisboa, Imp.
de MeliUo Josd & C.* 1838. 4.' de S3 pag.

36. Idea geral dot trabalhot adminitlrcUivot, que te ffseram na tegunda tee-

fdo da primetra direcfdo da Prefeitura da Extremadura, detde o 1.* de Julho

de 1834 ati 7 de Fevereiro de 1838. Lisboa, Typ. de Filippe Nery 1838. 4.* de
48 pag.
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37. Apologia do eidaddo Manuel Antonio Martins, ex~prefeito de Cabo-verde.

Lisboa, Typ. Patriotica de Carlos Jos6 da Silva 1836. 8.‘ gr. de 29 pag.
38. Apoloqia do coronet de infanteria Jeronymo Pereira de Vasconeellos.

Lisboa, 1835. 8.'' gr.

39. EsclarecimeiUos sobre atguns faetos r^eridot na •Apologia do coronel
Jeronymo Pereira de Vasconeellos.* Lisboa, Tvp. Patriotica de Carlos Josd da
Silva 1835. 8.° gr. de 28 p^.

40. Nottts ao impresso intitulado •Esclarecimentos do general BarSo de Rui-
voz sobre a Apologia do coronel J. P. de Vasconcellos>. Lisboa, Imp. de Ga-
Ibardo it IrmSos 1^6. 4.° de 7 pag.

41. Exposi(oo do general Jose Lucio Trarassos Valdez, bardo do Bomfim,
refutando as argui(dei feitas na Camara dos senhores Deputados na sessdo de 1

de Junho de 1836, so6re diversas promofOes, etc. Lisboa, Typ. de A. J. C. da
Cruz 1836. 4.° de 84 pag.

42. Ejeposifdo dAnonstrativa dos damuos, e prejuizos que soffreu Fran-
eiseo de Lemos Bettencourt, na gualidade de proprietario, lavrador, criador,

fabricante e rendeiro. Lisboa, Typ. de Desiderio Marques LeSo 1836. 4.* de

26 pag.

43. Belatorio dos aeontecimentos occorridos no segmdo regimento de arti-

Oieria, not diat 2, 3, 4 e 5 de Novembro de 1836. Lisboa, Typ. de Pilippe Nery
1836. 4.* de 19 pag.

44. Betumo dos tervifos prestados par Jose Alves da Cunha, cotno militar

e empregado publico. Lisboa, Typ. de R. D. Costa 1837. 4.* de 29 pag.

45. Expotifdo doeumentada que o conde de Sampaio Antonio offerece ao

publico, sobre a causa da appellafao em que eram partes, appellante, Luisa Maria
Violante, hoje representada por seut /ilkos; appalada a ex.““ Condetta de Sam-
paio. Lisboa, na Imp. Nacional 1839. 4.° de 94 p^.

46. Bepretenlagdo do major de cavallaria Jose Xavier de Moraet Betende,

nomeado eommandante do batalbao de Macau, contra ogovernador Adrido Aeacio

da Silteira Pinto. Lislwa, Typ. de J. B. Morando 18i0. 8.° gr. de 38 pag.

47. A ealumnia detmatearada : refulofM ao folheto intitulado •Breve expo-

ligoo* com que se tahiu Jodo Ferreira Ribeiro Ptnlo Rangel Diat de Sampaio:
Offereeida aot cidaddot jurados, que hdo de eompor o tribunal de facto na causa

de annuUdedo de letlamenio, emme o dito Jodo Ferreira e aulor, e reo Antonio

Jose de Oliveira e Silva. Porto, Typ. Commercial 1840. 8." gr. de 59 pag.

48. Segunda parte da Calumnia detmatearada : refulagdo ao segundo folheto

intitulado mDefeza de tinui causa eirel de anmillagdo de testamento’ com^ no-

vamente te taniu Jodo Ferreira Ribeiro Pinto Rangel. Offereeida aot porluenses

por sen auctor. Porto, Typ. Commercial 1840. 8." gr. de 47 pag.

49. Tereeira parte da Calumnia detmatearada, ailegagdo juridica na de-

manda em que contendem Jodo Ferreira Ribeiro Pinto Rangel e Christovam Pinto

Barreirot, contra Antonio Jose de OHveira e Silva. Porto, Typ. Commercial 1841.

8.* gr. de 31 pag.

50. Exame dot ados do ex-govemador geral de Angola, Manuel Bernardo
Vidal, em resposta d expotirdo attignada por Jose Antonio de Miranda Vieira.

Lisboa, Typ. de H. A. oeV. 1839. 8.° gr. de 59 pag.

51. 0 estandarte da resistencia legal, ou at Irantferencias em 1840: eor-

retpe^encia official do Govemo com Gonfalo Tello de Magalhdet CoUaeo, Juiz de

Dxreito substituto na Comarca de Litboa. Lisboa, Typ. do Director, ImO. 4.° de

46 pu.
lA. Proeesto de arresto na typographia onde te imprime o «Athleta>, ou

atguns monstruosos attenlados do minitlerio publico contra a liberdade de im-
prenta. Porto, Typ. de Faria e Silva 1840. 4.° de 40 pag.

S3. Analyu e refutagdo de «m folheto anonymo, ^ tern por titulo «Breve
expoei(ilo do bom direito de Manuel Josd de Oliveira na causa que move a

Mordo^, Yetille,Wardrop & C.'» acompanhada de ton entaio critieo-juridieo
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tobre a dita eotua, wlo advogado Isidro Barbosa da SUva Ckates. Lisboa, Imp.

Nacional 1840. 4.° de 98 pag.

94. A viUd fidalga, ou aveniuras < IratuformofSes da fUha de um moleiro,

coaheeida em Lisboa pela alcunha de D. Marianna Joamina Frandiiosi Rolen

PortnaM, moradora aetualmenle na Iravessa nova de S. Domingos n.* 4. Lisboa,

Typ. Portuense 1840. 4.° de 23 pag.

99. Dommentosjusiificativos de Joao Antonio Corrta de Castro e Sepulveda,

areediago da cathedral de Braganca e ex^gario capitular da metma dioeeu.

Porto, de Faria GuimarSes lo42. 8.° gr. de 42 pag.

96. Exposifoo gue ao publico fax o major de eavauaria Joao de Sd Nogueira.

Lisboa, Typ. de J. B. de A. Gouvda 1482 (sic). 8.* gr. de 11 pag.

97. memoria sobre a validade do matrimonio eotUrahidom 13 de Julko de

1830 entre D. Francisco de Castro Freire Zuxarte e seu marido Lino Silveira,

e hoje com escandato e offensa da moral publica por eUe impugnada na causa de

nulltdade, que pende em tereeira instancia, etc. Lisboa, Typ. Commercial, sera

anno (6 de 1843). 8.° gr. de ix-91 pag.— D’esta quesUo fazem egualraente

parte as seguintes

:

98. S^enfas de primeira e segunda instancia proferidas na causa de nul-

lidade de matrimonio de Lino Silvetra com D. Fivneisca de Castro Freire Zu-
xarte. Lisboa, Typ. da Revola^So de Seplembro 1849. 8.* a. de 16 pag.

99. Notas historicas juridicas a um opuseulo intitsdaao: •Memoria sobre

a validade do matrimonio contrabido em 13.de Julbo de 1830 entre D. Fran-
cises de Castro, etc.* Opuseulo material, insolente e vingatioo, ordenado por
um Conde que avassalla ao seu dinheiro os eontraetos, asleisea moral, etc., etc.,

etc. Lisboa, Typ. Commercial 1843. 8.* gr. de 19 pag.

60.

Analyse da respcuUa dada pelo sr. Patriarcha eleito ao recurso qM con-

tra eUe levou a CortSa Lino Silvetra. Lisboa, Typ. Lisbonense 1840. FoL de

61 . Memoria justificativa, escripta veto eonego Nareiso Antonio da Fonseca.

Lisboa, Typ. Lusitana 1844. 8.° gr. de 67 pag.

62. Memoria so&re o direilo de prefereneia, que os o/ieiaes theorico-prati-

cos de arlilheria Item as promogdes da sua anna. Lisboa, Typ. de Olympio Bay-
mundo Ferreira & C.‘ 1846. 4.* de 29 pag.

63. A penhora mandada fazer ao Banco de Portugal. .
.
pda Conservato-

ria da nacao britannica em Janeiro de 1848. Lisboa, Typ. de Joed Baptists Mo-
rando 1848. 8.* gr. de 28 pag.

64. Memoria justificativa : Considen^es relativas ao proeesso de intentario

dos bens do casal do sr. Joaquim Josi Vieira de Carvalho; feitas . .
.
por Paulo

Patricio do Couto. Lisboa, Imp. Nacional 1848. 4.* de 20 pag.

69. A itl.'“ e ex.”' sr.‘ Condessa de Anadia, etc., etc., offerece Uenrique
Jose Saraiva da Guerra uma breve exposigdo do seu proeedimento not divereos

empregos que tern servido. Lisboa, Imp. Nacional 18w. 4.° de 13 pag.

6o. Addicionamenlo a aegdo sobre fianga: auctores D. Maria Ignes da Cotta,

muea de Joao Gomes da Co^ (f Filhos; riot Joaquim Dally, Luis Dally t sua
mulher. Lisboa, na Typ. da Gazeta doe Tribunaes 1848. 4.° de 19 pag.

67. • Provat inconleslaveit do crime de bigamia perpetrado com Mral es-

candalo pelo doutor Antonio Joaquim Tavares, procuraaor fitcal da Fatenda
Nacional do Maranhdo, etc. Segunda edigM eorrecta e augmentada. Beiropresso
na Typ. da Temperance de Manuel Pereira Ramos 1849. 4.° de 28 pag.

68. Duos palavrat ao sr. Faustina da Gama sobre a questdo da IMido Com-
mercial.- por V. G. Rio-tinto. Lisboa, Imp. de Manuel de Jesus Coelbo 1849. 8.“

gr. de 32 pag.

69. Resposta as >0035 palavras* do sr. Rio-tinto, por Faustino da Gama.
Lisboa, T^. da Rua da Bica de Duarte Bello, 1849. 8.’ gr. de 26 pag.

70. Bxpotigdo da causa pendente na Rdagdo de iMboa, que em name de
Maria Luisa, die vUla do Ctmde, foi propotla contra Gaspar Angelo da Cotta
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Madeira, da cidade de Lisboa, etc. Lisboa, T;p. do Estandarte 1848. 8.* gr. de
30 pM.

71 . Metnoria aeerca da eausa de revisla entre paries, reeorreiUe o barao
de Prime Lais de Loareiro, recorrido Joao de Abreu CasleUo-braneo Cardoso e

MeUo, sobre a revindiaudo do morgado das Brasseiras. Lisboa, Imp. Nacional
1849. 4.« de SI pa^.

72. Memoria justi^eaiiva da eonduela de Joao Augusto Dias de CarvaOio
desde 1840 ati 1849, etc. etc. Lisboa, Typ. da Empreza do Estandarte 18S1. 8.*

gr, de 94 pag.

73. Algumas obserrofSes aeerea do eommercio das comes etuacadas de Por-
tapal com o Brasil, em refotofoo as acaua^es piMieadas a smilhante respeito.

Lisboa, Imp. National 18o2. 8.* gr. de 20 pag.—N’este folheto, mandado pu-
blicar de ordem do govemo, attribue-se ao sr. conselbeiro Carlos Bento da
Silva a especie de introduc^o ou proemio de pag. 5 a 8.—E foi por roim re-

digida a conta dada ao ministerio do reino, pag. ll a 16, padeeendo comtodo
na sua expedi;4o alguns e nlo pequenos c6rtes, em periodos one dicUra o amor
a verdade, e o desejo de melhor elocidar a exposi^So dos facbs, expendendo a
respeito d’elles certas considers;^, que nas circamstancias melindrosas da
qaestao, a auctoridade signataria julgou dever omittir.

74. Duos palavras sobre a eausa de dirorcio em que i auetora D. Maria
ApolUnaria Mattoso da Camara, e rio Manuel Antonio Jorge de CarcaUio e Sousa.

Lisboa, Imp. National 18S1. 8.* gr. de 54 pag.

75. Perns principaes da eausa em que sao partes: exequente D. Maria do
Carmo de Asevedo e Silva, exeeutado o Conde do Farrobo, em refvta{do de um
artigo publicado no «Bra: Tizana^ n.° 234. Lisboa, Typ. de Andrade &. C.‘

1852. 0 -* gr. de 76 pw.
76. 0 Supremo Tribunal de Justifa, e as BelofSes do Porto e Lisboa, nas

questoes a que tern dado logar a causa da senkora Baroneza de Buihuo com seu
marido, etc., ou Exame juridieo e moral de differentes quesUSes por «m aniigo
advogado. Porto, Typ. de J. J. Gonsalves Basto 1853. 8.° gr. de 29^lxxiv
pag.—Ha outro impresso sobre o mesmo assampto tom o simples titulo ; «Ae-
vehf6es,> na mesma Offit. 1852. 8.* gr. de 64 pag.

77. Veridica exposifSo da questSo do sr. Antonio de Abranehes Coelho com
Josi Joaquim Pereira dos Reis. Lisboa, Typ. da Imprensa 1852. 8.* gr. de 29 pag.

78. Resposta ao folheto do sr. Jose Joaquim Pereira dos Reis, por A. de A.
Codko. Lisboa, Typ. da Revolu(<o de Septembro 1852. 8.* gr. de 36 pag.

79. Processo tnformatorio instaurado em Loanda, para cotduwr dot de-
nuneias falsas dados pelo backarel Antonio Tavares da Silva Caslello-braneo, de-
legtulo ao nrocurador da Corda em Angola, contra o respeetivo juix de direito

litis Josi Mendes Afonso; resposta do menno iuit, etc. Lisboa, Typ. da Gazeta
dos Tribunaes 1853. 4.° de 173 pag.

80. Memoria justificativa do ex-govemador de BenqueUa Francisco Tava-
res de Almeida. Lisboa, Typ. da Revista Universal 1852. 8.' gr. de 105 pag.

81. RdutofSo as aleivosias com que na memoria justificativa do ex-qover-

nador de Benguella, etc. se deprime Joaquim Dias Torres. Lisboa, na OC(io. de
Manuel de Jesus Coelho 1852. 8.* gr. de 66 pag.

82. Analyse da intitidada •Refutapioo, que o sr. Joaquim Dias Torres fez

da Memoria justificatira de Francisco Tavares de Almeida. Lisboa, Typ. da Re-
vista Universal 1852. 8.* gr. de 30 pag.

83. Autos civets de UMIo, em^ I auetora Claudina Rosa Leite, rio Mat-
tfteiu Gonealves. Lisboa, Typ. de A. J. F. Lopes 1853. 8.° gr. de 67 pag.

84. Principaes pefas aos autos civeis de aggravo de p^uuo em recurso de
revista, em que i recorrente Antonio Moreira Leite Pereira Cabral, reeorridos

D. Margariaa AngeHea Pinto Cabral e seu marido Eduardo Augusto da Silva

CoiroJ. Lisboa, Typ. de J. B. Morando 1853. 8.* gr. de 115 pu.
85. QitestSo de filiaedo natural, entre partes: auetora D. Maria Jose de Al-
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meula Lima, auctorisada por tua nae t Mora D. Marianna Joaquina Fran-
ciosi Rolm. riot Jote Joaquim de Almeida Lima e teut irmdos, coma fiOtot e her-

deirot de Domingoi Jote de Almeida Lima. Lisboa, Typ. do Centro Commercial
18SS. 4.0 de 156 pag.

86. Betpoila e informafdo official da Adminitlrafdo do bairro do Rocio ao
Govemo dm de Lisboa, dcerca de rarias queixas e arguifOes de Firancitco Ma-
chado contra a metma Administracdo. Lisboa, Typ. de Antonio Joaquim Nery
1887. 4.* de 64-lxiii pag.

87. Inaudilo abuso de poder, ou exaulora^ de urn official, decretada e exe-

cntada pUo gootrnador geral da provincia de Cabo-verde Sdiastiao Lopes de
CaOtdros e Menezes. I,isboa, Typ. de J. G. de Sousa Neves 1859. 8.* gr. de

78 pas.

88. Expoticao tytlemcUica dot fundamentot com que a administrafdo do

Hospital de S. Jose no anno de 1858 propoz a accao de libeUo. .

.

contra o co-

brador das rendat do metmo estabdecimento, Jote Luit de Azevedo. Lisboa, Typ.
de Luis Corrda da Cunha; sem anno. 4.* de 57 pag.

89. Julgamento dot tenhores Manuel Joaquim de Azevedo Vieira, e Sebattiao

Jote Ribeiro de Sd no tribunal do tegundo ditiricio criminal de Lisboa em 30
de Junho de 1859. Porto, Typ. de SebastiSo Jos4 Pereira 1859. 4.° de 35 pag.

1633) MEHORIAS E E8CR1PT08 AVUL808 (publicadot anony-
mos), sobre assumptos politicos, administrativos, etc. com respeito aos nego-
cios de Portugal de 1830 em diante.

Memoriat para at cdrtes Lusitanat em 1831, etc. Lisboa, Imp. Nac. 1831.
8."—Vej. no Dtccionario tomo v, o n.” J, 4636.

Memoria offerecida aos Deputados das Cdrtes portuguezat de 1831, lobre

alquns objectot de reforma. Lisboa, Imp. Nac. 1831. 8.* de 90 pag.—Vej. no
Duxionario tomo iii, o n.* J, 873.

Memoriat tobre a regenera^ de Portugal, offereeidat at virtudet tociaet,

Juttifa e Humanidade, pgr V. J. B. Lisboa, na Imp. de Alcobia 18M. 4.° de

45 — Trata da abolifSo de morgados, reformss dos ecclesiasticos, milita-

res, etc.

Jfcmoria, oti projeeto para correcgao e reforma dot abutot forentet, que ao
Oluttradittimo Congretto da nagSo em Cdriet offereceu um portuguez tnimigo

de abutot. Lisboa, na Imp. Morandiana 1831. 4.* de 33 pag.

ReflexOet politieot, offereeidat aos trt. Deputados das Cdrtes de Portugal no
anno de 1831 para a util e neeettaria reforma da notta Constitute etc. Por um
fid amigo da rdigido, do throrto e da patria. Lisboa, Typ. Rollandiana 1831.
4.‘ de 35 pag.

0 Constitucional juttificado, offerecido e dedicado at eontcieneiat dot anti-

constitucionaet. Lisboa, Typ. Rollandiana 1830. 4.° de 51 pag.

Viamot, e ndo veremos : allegoria moral, etc. Lisboa, Imp. R^ia 1830. 8.*

de 47 pag.

Revitta politica da Europa, aceommodada ao etlado actual de PortugaL
Lisboa, na Imp. de Joio Nunes Esteves 1837. 8.° de 40 pag.

Que dizem os inglezet da revolueao de Portugal? Lisnoa, Typ. Rollandiana
1831. 8.* de 53 pag.

A meditofSo, ou o etpirito da revolueao do Minho : por D. R. Lisboa, Typ.
de I. H. C. Semmedu 1848. 8.* gr. de 41 pag.

Brevet retlexOes tobre o govemo repuoiieano. Sem indicacio de logar, anno,
etc. (6 de 1848.) 8.° gr. de IS pag.

Deut e a liberdade. Sem indieafio de logar, anno etc. (1848). 8.* gr. de

»mehronitmot do reinado de Maria Segunda, por um persequido. Lisboa,
1848. 8." gr. de 73 pag.

^ ^
£ tardel Ao pom portuguez. Sem logar, anno, etc. (1848) 8.* gr. 8 pag.
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AuioptM dot partidoi jmlituoi, e para-quedat dot govtmot, ou ra«no to-

bre at eontinuas revotucOes de Portugal. Lisboa, Typ. da Gazeta doa TribonaM
1847. 8.• gr. de 84 pag.

0 AUrta progretiitla, i.‘ e 2.* parta. Lisboa, na Typ. de Lueaa Evange-
lista i8b0. 8.° gr. de 31 pag. cada uma das partes.

A abdieaedo. ou a guerra civil! Lisboa, Typ. de Sotero Antonio Borges
18S1. 8." gr. de 20 pag.

A Regenerofoo: pamphlelo politico. Lisboa, Typ. da Revista popular, sem
anno (e de 1831). 8.' gr. de 45 pag.

CotuiderafAct tobre a Conitituif&o da Monarehia Portuguaa, para at rt-

Kuis que te devem fater na Carta conttitueional d« 29 d< Afrrtl de 1826. Lis-

Tvp. de Sotero Antonio Borges 4851. 8." gr. de 43 pag.

Hlemoria tobre a legitimidade do tenhor D. Pedro ¥, rei de Portugal, por
uffl juritcontuUo impareial. Lisboa, Imp. de Francisco Xavier de Sousa 4m3.
8.* gr. de 24 pag.

0 que too, 0 que fazem e o que querent f Lisboa, Imp. de Francisco Xa-
vier de Musa 1853. 8.° de 26 pag.

1633) MEMORIA8 DE AGRICULTURA, premiadat nela Academia
Beal dot Scieneiat de Lisboa em 1787 e 1788. Lisboa, na Typ. da mesma Aca-
demia 1788. 8.'— Contein ; I Sobrt a cultura dot vinhat, por Jose Verissimo
Alvares da Silva. 11 Sobre ot meiot de tupprir a falta dot estrumet animaet,

por Manuel Joaquim Henriques de Paiva. lU Sobre o metmo aitumpto, por Jose
Verissimo Alvares da Silva. IV Sobre o metmo attumpto, porConsbmlino Bote-

Ibo de Lacerda Lobo.
Memorias etc. premiadat em 1790. Tomo n. Lisboa, Typ. da Academia

1791. 8.*— Contetn ; I Sobre a cultura dot vinbat, por Francisco Pereira Re-
bello da Fonseca. II So6re o memo assumplo, por Vicente Coelho de Seabra
Silva Telles.

Estes Memoriae nSo continuaram a ser pubUcadas em collecfSo especial,

ou formando classe separada. Por deliberafio ua Academia se resolveu em 1812,
que as Memorias de todas as classes reunidas entrassem de futuro na collecfio

geral, sob o titulo Uittoria e Memorial da Academia (vide Diedouario, tomo ni,

n.* H, 97).

Os dous tomos referidos sSo hoje raros de achar no mercado, aebando-se
ha annos exhausta de todo a respectiva edi(io.

1634) MEMORIAS ECONOMICAS DA ACADEMIA REAL DAS
SCIENCIAS DE LISBOA, para adiantamento da agricultura, dot artet e

da induttria em Portugal e tuat conquiitat. Lisboa, na dffic. da Academia Real

das Sciencias 1789 a 1815. 4.* 5 tomos.

Esta collec^So terminou com o tomo v, porque as Memoriae apresentadas

poeteriormente, e que deveriam ser incluidas n’esta classificafSo, paUsaram por
nova delibera;lo da Academia a ser incorporadas com as dos diversos generoa

na collec{tk> geral em volumes de folio, que a principio fdra exclusivamente
destinada para n'ella se publicarem as Memoriat de sciencias naturaes e exactas.

Como nos cinco referidos tomos se comprehendem trabalhos de interesse

e proveito, que tern de ser rouitas vezes consultados pelos estudiosos, parece
conveniente dar aqui a resenba ou indice das materias n’ellas conteUdas, para
dirigir do primeiro lanfo d’olbos as investigajdes das pessoas, a quern este

subsidio pdde ser em casos de alguma vantagem.
Toho 1 (1789). Contdm : Ducurto prelminar do seeretario Josd Corrda

da Sara, de pag. vii a vm.
1.* Memona tobre a auaxima, por Josd Henriques Ferreira, pag. 1 a 7.

2.* Memoria tobre a ferrugem dot diveirat, pea Domingos Vasili, pag.

8e9.

Digitized by Google



m ME
3.

* ContideraeBts tobre ot granda bentjiciot do ud eommum «m eem
pariiadar do lal de S^vbal, comparado experimenlalmente com o de Cadix, etc.

por Jo8^ Joaquim Soares de Barros, pag. 10 a 31.

4.

* Memoria tobre o algodSo, tua eultvra e fabrico, pelo P. JoSo de Loa-
reiro, pag. 33 a 40.

5.

‘ Haeional diteurto tobre a agricuUura e populacM da provineia do Alem-
tejo, por Antonio Henriqnes da Silveira, pag. 4l a 122.

0 .* Memoria tobre at cautas da differente poptda^ de Portugal em dioer-

tat epoehat da monorchia, por Jose Joaquim Soares ne Barros, pag. 123a ISl.

7.

* Da trantplantafao dot arvoret mait uteit de paiiet remolot, pelo P.

JoSo de Lonreiro, pag. 152 a 163.

8.

* Memoria tobre a agricuUura d’ette rcino e dot tuat conquitlat, por
Domingos Vandelli, pag. 164 a 175.

9.

* Memoria tobre algumat producfoet naluraet d'ette reino, dot quaes se

poderia tirar utilidade, pelo mesmo, pag. 176 a 186.

10.

* Memoria tobre algumat proaue^i naluraet dot eonquiitas, atc^et
ou tSo poueo conheddat, ou ndo te apreciam, pelo mesmo, pag. 187 a 206.

11.

* Memoria tobre a verdadeira causa por que o luxo lem tido tiocivo aot

portuqueses, por Josd Verissimo Alvares da Silva, pag. 207 a 222.

^2.* Memoria tobre at producgOet naturaes do reino e conquistas, primei-

rat materiat de differenlet fabricat ou manufaeturai, por Domingos Vandelli,

pag. 223 a 236.

13.

* Memoria tobre a nerdadeira influencia das minat dot melaet preciotot

na induttria dat nafiet etc., por D. Rodrigo de Sousa Coutinho, pag. 237 a

243.

14.

* Memoria tobre a preferencia que em Portugal te dene dar d agricul-

tura tobre at fabricat, por Domingos Vandelli, p^. 244 a 253.

15.

* Etuaio de detcripg&o pkytica e economica de Coimbra e leiu arredo-

ret, por Manuel Dias Baptista, pag. 254 a 298.

16.

* Memoria tobre a antimjabrica de pedra hume na iU»a de S. Miguel,

por JoSo Antonio Judice, pag. K9 a 303.

17.

* Entaio de detertp^ phytica e eeonomica da eomarea dot Bhiot tu>

America, por Manuel Ferreira da Camara, pag. 304 a 350.

18.

* Memoria agronomica, relativa ao concelho de Chaoet, por Josd Igna-

cio da Costa, pag. 351 a 400.

19.

* Memoria tobre a mina de chumbo do rio Pitco, por JoSo Botelho de

Lueena Almeida BeltrSo, pag. 401 a 406.

20.

* Memoria tobre a Jabriea real de anil da ilka de Sanelo Anido, por

JoSo da Silva F^6, pag. 407 a 421.

Tomo II (1790): 1.* Memoria tobre a preferttuia do ettabAcimento dot

mercadot ao uto dat feirat de anno para o commercio inirinteeo, por ThomSs
Antonio de Villa-nova Portugal, pag. 1 a 15.

2.

* Memoria tobre a cuUura dat vinhat de Portugal, por Constantino Bo-
telho de Lacerda Lobo, pag. 16 a 134.

3.

* Memoria tobre a mehonUha do BratU, por Joaquim de Amorim Castro,

pag. 135 a 143.

4.

* Memoria tobre o paul de Oita, tuat ccmas e teu remedio, por Estevam
Cabral, pag. 144 a 154.

5.

* Memoria tobre ot damnot eausadot pelo Tejo not tuat ribaneeirat, pelo

mesmo, pag. 155 a 197.

6.

* Conlmuofdo da memoria tobre a eultura dat vinhat, pag. 198 a 284.

7.

* (Maervofiet feitat por ordem da Academia deerca do carvdo de pedra

que te encontra na freguezia da Carvoeira, por Manuel Ferreira da Camara,
pag. 285 a 294.

8.

* Memoria deerca da cuUura e utilidade dot eatlanheirot na eomarea de
Portalegre, por Joaquim Pedro Fragoso de Siqueira, pag. 295 a 354.
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9.

* Memoria tobrt as azinheiras, sovsreiras e Carvalhos da provineia do
AUnUrio, pelo mesino, pag. 3SS a 382.

10.

* Memoria sobre as fabricas de ferro de Pigtieird, por Jos^ Martins da
Cunha Pessoa, pag. 383 a 387.

11.

* Memoria sobre a pesca das baleas e extract do seu azeile, com algu-

rcflcxCies etc., por Jos^ Bonifacio de Andrada 'e Silva, pag. 388 a 4IS.
13.* Memoria sobre a cullura dos terrenos baldios me ha no termo da vUla

de Ourem.pot Thomas Antonio de Villa-nova Portugal, pag. 413 a 430.

13.

* Memoria sobre varias mixiuras de moferuu vegetaes na faclura dos
chapeos, por Domingos Vandclli, pag. 431 a 433.

14.

* Memoria sobre o modo de aproreilar o earvao depedra e ospaus bihs-

minosos d'este reino, pelo mesmo, pag. 434 a 436.

Touo in (1791) : 1.* Memoria sobre a tUilidade dos conheeimenlos da chi-

mica emmanto applicados ri arle de construir edipeios, por Alexandre Anto-
nio das Neves Portugal, pag. 3 a 17.

2.

* Memoria sobre o encanamento do rio Mondego, por Domingos Vandeili,

pag. 18 a 27.

3.

* Memoria sobre as aguas-ardentes da CompanJiia geral do AUo-Do»ro,
por Jo$6 Jacinto de Sousa, pag. 28 a 33.

4.

* Descripguo economica do lerrilorio que geralmenle se diama Alto-Douro,
por Francisco Pereira Rebello da Fonseca, pag. 36 a 73.

5.

* Jfemon'a sobre o estado da agrictulura e eomynereio do Alto-Douro,
por .... pag. 73 a 133.

6.

* Memoria sobre a causa da ferrugem, rat grassando nos olivaes de
Portugal, por Antonio Soares Barbosa, pag. 13« a 204.

1* Memoria sobre os damnos do Mondego no campo de Coimbra, por Es-
tevam Cabral, pag. 203 a 243.

8.

* Memoria sobre os mros, relativamente a cullura das terras, por Tho-
mas Antonio de Villa-nova Portugal, pag. 243 a 252.

9.

* Descrip^ao economica da Torre de Moncorvo, por Josd Antonio de SI,

pag. 253 a 290.

10.

* Memoria sobre o tongue e lorre, no sitio chamado em Lisboa Amorei-
ras, pertencente as Aguas-livres, por Estevain (^bral, pi^. 291 a 297.

1

1.

* Observagoes gue seria util fazerem-se para a aeseripfdo economica da
comarca de Setubal, por Thomas A. de Villa-nova Portugal, pag. 298 a 305.

12.

* Extraeto das posturas da villa de Azeitao, por Joaquim Pedro Gomes
de Oliveira, pag. 306 a 321.

13.

* ObserracCes sobre o mappa da povotKdo da villa de AzeilSo, por ITjo-

mas Antonio de Villa-nova Portugal, pag. 322 a 328.

14.

* Memoria sobre a cullura do ricino em Portugal, etc. por Vicente Coe-
Iho de Seabra Silva Telles, pag. 329 a 343.

13.* Apontamenlos sobre as gueimadas, emguanto prejudieiaes a agricuUura,
por Alexandre Antonio das Neves Portugal, pag. 344 a 330.

16.

* Memoria sobre a decadencia da pescaria de Monte-gordo, por Cons-
tantino Botelho de Lacerda Lobo, pag. 351 a 374.

17.

* Memoria sobre as Aguas-ltvres, por DomingosVandelli,pag.37S a380.

18.

* Memoria sobre oprego do assucar, por D. Joea Joaquim da Cunha de
Azeredo Coutinho, pag. 381 a 391.

19.

* Memoria sabre o mcUvaiseo do districto da villa da Caehoeira no Bra-
sil, por Joaquim de Amorim Castro, pag. 391 a 399.

Tomo IV (1812) Advertencia prHiminar, pag. v a vii.

1 .* Diseurso academico ao programma

:

Determinar com todos os seus sym-
ptomas as doengas agudas e chronicas que mais frequentemente accommettem
os pretos tirados da Africa, examinand^o as causas da sua mortandade depois
da sua chegada ao Brasil, etc., etc., etc., por Luis Antonio de Oliveira Mendes,
pag. 1 a 64.

TOUO VI 13
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J.* Mmoria tobre o tal-gemma das ilhas de Cabo-vtrde, por DomingosVan-

delli, pag. 65 e 66.

3.

* Memoria sobre o modo de abler e de conservar agua da churn de optima

guali^e, por Estevam Cabral, pag. 67 a 76.

4.

* Memoria sobre a gravidade especifica das aquas de Lisboa e seus arre-

dores, por Alexandre Antonio Vandelli, pag. 77 a 83.

5.

* Memoria sobre as plantas de que se pbde facer a barrilha, por Manuel
Arruda da Camara, pag. 83 a 93.

6.

* Memoria score o estabelecimento da cultura do chenopodio maritimo,

etc., por Constantino Botelho de Lacerda Lobo, pag. 94 a 110.

7.

* Analyse ehimica de varias raizes para extrahir farinha, ou polvUhos,

por Josd Pinto Ribeiro, pag. Ill a 119.

8.

* Memoria sobre as difficuldades das fundigoes e refinagoes nos fabricas de

ferro, etc., por Guillienne B. de Eschwege, pag. 120 a 127.

9.

* Memoria sobre oi hospilaes do remo, por JosO ioaquim Soares de Bar-
ros, pag. 128 a 142.

10.

* Memoria sobre a creagao e rantagens do qado cabrum em Portugal, por

Joaquim Pedro Fragoso de Siqueira, pag. 143 a i53.

11.

* Memoria sobre qual convem ser a geira portugueza, por Joaquim de

Foyos, pag. 154 a 158.

12.

* Jtfemoria sobre as marinhas de Portugal, por Constantino Botelho de
Lacerda Lobo, pag. 159 a 193.

13.

* Memoria sobre o papel, por Estevam Cabral, pag. 194 a 201.

14.

* Memoria sobre o niiro, e utilidades que d’elle se podem tirar, por Josd

Martins da Cunha Pessoa, pag. 202 a 224.

15.

* Memoria sobre o modo de assgmenlar a abundancia das fontes, e de
msUtiflicar o numero d'ellas, por . .

.
pag. 225 a 232.

16.

* Memoria em gue se erode a analyse do sal eommum das marinhas de

Portssg^, por Constantino Botelho de Lacerda Lobo, pag. 233 a 251.

17.

* Memoria sobre a preparagao do peire salgatio e secco das nossas pes-

carias, pelo mesmo, pag. 2o2 a 311.

18.

* Memoria sobre a decadencia das pesearias em Portugal, pelo mesmo,
pag. 312 a 383.

19.

* Memoria sobre algumas obsemagoes feitas em 1789, reUstioas ao estado

da pesearia de Entre Douro e Minho, pelo mesmo, pag. 384 a 415.

20.

* Exlraeto da memoria sqbre o destroy em gue se acham as creagoes de

gado vaccum, por JoSo Manuel de Campos e Mesquita, pag. 416 a 425.

Tomo V (1815^ 1.* Memoria sobre a iniroducgdo das gadanhas allema e fla-

menga em Portugal, por Joaquim Pedro Fragoso de Siqueira, pag. 1 a 44, com
duas gravuras.

2.

* Memoria sobre a cultura e utilidade dos nabos na comarca de Traneoso,

por Jotk) Manuel de Campos e Mesquita, pag. 45 a 63.

3.

* Memoria sobre os lerrenos abertos, seu prejuizo na agricultura, etc.,

por ^bastiSo Francisco Mendo Trigoso, pag. 63 a 93.

4.

* Memoria sobre o estado das pesearias na costa do Algarve em 1790,

por Constantino Botelho de Lacerda Lobo, pag. 94 a 137.

5.

* Observagoes bolanico-metheorologicas, feitas em Thamar em 1800, por
JosdVerissiino Alvares da Silva, pag. 138 a 144.

6.

* Memoria sobre a urzella de Cabo-terde, por JoSo da Silva FeiiO, pag.

145 a 154.

7.

* Memoria sobre o modo de formar um sPlano de Estatistica de Portu-
gal,s pelo Visconde da Lapa, pag. 155 a 171.

8.

* Ensaio economico sobre as ilhas de Cabo-verde em 1797, por JoSo da
Silva FeiiO, pag. 172 a 193.

9.

* Memoria historica sobre a agricultura portugueza, do tempo dos roma-
nos atd 0 presente, por JosO Verissiino Alvares da Silva, pag. 194 a 256.
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10.* Memoria tobre a descrij>fao physiea e eeemomica do logar da Marinha
grandt, pclo Visconde de BalseniSu, pag. 257 a 277.

U .* Memoria $obre a preferencta do leite de raccas ao de cabrat para o

sustenlo das creat^as, prinripalmmle nas grandes casas dos expostos, etc. por

Josd Pinheiro de Freitas Soares, pag. 278 a 335.

12.* Memoria sobre os pesos e medidas portuguezas, e sobre a irUrodueedo

do ii/slema metro-decimal, por Sebasti.lo Francisco Mendo Trigoso, pag. 336
a 411.

1635) BIEBfORIAS PRO E CONTRA A EXI8TENCIA DA COX-
PANHIA denominada da AgrievUura das Kinhot do AUo-Douro, que forniam
lima collecfSo importante coin respeito as industrias agricola, economica e com-
mercial d’aquella localidade; a salier:

1. Instituifoo da Companhia neral da Aoricultura das VinJuu do AUo-Dossro.

Lisboa, na Oflic. de Antonio Rodrigues Galhardo 1792. Fob de 35 pag.— fi o
documento olTicial da crea^io d’aquelle corpo.

2. Relagdo dos factos pratkados pela CommissSo dos commercianles de ct-

nhos em Londres, correspondenles da Companhia geral da AgriesUtura das Fii-

nhas do AUo-Douro, no Porto, em eonseguencia da peligdo apresentada d Camara
dos Commons em 12 de Julho de 1812, etc. Com urn appendix que contim doest-

menlos, explicagSes e illustragbes. Trasladada do origintU inglez por J. J. P. L.

Lisboa, Imp. Regia 1813. 4." de 171 pag. — Foi mandada punlicar pela roesma
Companhia.

3. ReflexOes serias e observagbes imparciaes, ou exame analgtieo sobre a
motor parte das injustas lets, odiosos privUegios exclusivos, execraveis monopo-
lios, e de todos os mais insoffriveis e iniol^aceis abusos da Companhia geral

d'Agrieultura dos vinhos do Alto-Douro, etc. (por F. A. de H., isto (, Francisco

Alguiro de Menezes). Londres, imprns.so por T. C. Hansard 1814. 8.* gr. de vn-

^^jfemoria sobre a CompaMa geral da Agrieuitura das vinhos do AUo-
Douro, em confutagdo da representaguo que alguns feitores e negodantes ingltxes

fizeram em Londres, pedindo a sua exttncgao. Pelo assctor da Memoria a favor

das Reaes Pescarias do reino do Algarve. Lisboa, na Imp. Regia 1814. 4.* de

91 pag.

5. Disturso historico e analgtieo sobre o estabdeeimento da CompajJtia ge-

ral da AgricuUura das vinhos do Alto-Douro. Por Christovam Guemer, depu-

tado da mesma Companhia. Lisboa, na Imp. Regia 1814. 4.° de 67 pag.

6. Primeiros ensaios para o exame tmparcial da questao por todos ntscs-

tada, e por quasi ninguem examinada Se a Companhia geral da AgricuUura
das vinhos do AUo-Douro e ou ndo util que exista? Offereetdo aos lavradores do
AUo-Douro, etc. por M. J. M. C. E. P., R. F. E. M., P. U. D. C., e M. D. P. D. G.

Paris, na OlEc. de A. Bobde, seni anno (porem 6 anterior a 1820). 8.* gr. de

118 pag.— Sustenta-se n'esta Memoria que a Companhia 6 prejudicial, e pu-
gna-se pela sua aholi;3o.

7. Reflexoes anatgticas sobre os prineipaes fundamentos da Companhia ge-

ral da AgricuUura das vinhos do Alto-Douro, e seus privUegios exclusivos, e so-

bre a liberdade do eommerdo e agricuUura das vinhos do AUo-Douro. Por Anas-
lasio Alexandrino Lopes da Cruz. Lisboa, na Imp. da Viuva Neves & F.** 1821.
4.° de 52 pag.— 0 anctor defende a Companhia, e pugna pela necessidade e

conveniencia da sua conserva^So.

8. Memoria sobre a razao da inslituigdo da Companhia das vinhos do AUo-
Douro no Porto, e sobre a necessidade da sua eonservagdo. Lisboa, na Offic. de
Antonio Rodrigues Galhardo 1821. 4.° de 28 pag.

9. Memoria polUico-economica . em que se mostra a necessidade da conserva-

gao da Companhia geral da AgricuUura, etc. etc. Por FRix ManuR Borges Pinto

de Carvalho. Lisboa, Imp. Nac. 1821. 4.° de 53 pag.
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10. Analyse em resposta ao informe da CommissSo do eommercio do Porto,

sohre a reforma da Companhia geral d'AgricuUttra, etc., par Felix Manuel Bor-
ges Pinto de Carvalho. Lisboa, iia nova Imp. da Viuva Neves & F.°* 1821. 4.* de

eOpag.
11. Procedimento da Junta, ou exame dos nudes nasddos do uso e do abuso

do poder da Companhia geral da AgrieuUum, etc. Lisboa, Typ. Rollandiana

1821. 4.* de 83 pag.

12. Memoria sobre a Companhia geral da AgricuUura das tinhas do AUo-
Douro, por Manuel Jose Sarmenio. Lisboa, Imp. Regia 1829. Fol.

13. Abolifuo da Companhia do Alto-Douro, egualmente necessaria ao pro-

duetor em Portugal e ao consumidor. Londres, impresso por Ricardo Taylor
1832. 8.0 gr. de vni-56 pag.— &(a edifSo 6 segun^ mais correcta da que se

publicira na mesma cidade em 1826, dada a luz pelo editor do Padre Amaro:
porim n'esta se declara que o verdadeiro auctor era Jos6 Joaquim Ferreira de
Moura.

14. Memoria hislorica e analytica sobre a Companhia dos oinhos denomi-
nada da AgricuUura das vinhas do AUo-Douro, por Antonio Lobo de Barbosa
Ferreira feixeira Gyrao. Lisboa, na Imp. Nac. 1833. 4.* de xi-331 pag.— Se
nSo for a mais imparcial, i de certo a mais extensa, e abundante de faetos,

aeompanhando o auctor a historia d’aquelle estabelecimento desde o seu co-

medoM ao tempo em que escrevia.

15. ReftexOes sobre a diseussdo de Cortes, que produziu a lei que restabele-

ceu a Compimhia dos vinhos do AUo-Douro. (Por Gaetano Xavier Pereira Bran-
dio, segundo consta da assignatura que vem no 6m). Lisboa, Typ. da Sociedade

propagMora dos Conhecimentos uteis 1838. 8 .° de 46 pag.

16. Exposigdo das desgragas do paiz do Douro, sms eausas e remedios.

Seta indicate do logar nem anno, (Mr^m vA-se que 6 posterior ao de 1843.

8.* gr. de 28 pag.

17. Resposta da Direcfdo da Companhia geral da AgricuUura das vinhas

do Alto-Douro, ao ex."’ sr. Gooermdor Civil do distrieto de ViUa-Real sobre as

quinze arguifoes feitas d mesma Companhia, etc. Porto, Imp. de Alvares Ribeiro

1849. 4.* de 41 pag.

18. Memorta sobre a rausa da deeadenda da AgricuUura das vinhas do
AUo-Douro, e do eommercio dos vinhos do Porto, e meio de os restaurar, etc.

etc. Por Jfxiquim Augusto Kopke, bardo de Massarellos. Porto, Typ. Commercial
1889. 8.* gr. de 40 pag.

Vejam-se tambem as seguintes:

19. DeseripgSo economica do territorio que vulgarmenle se chama AUo-Douro,
por Franeiseo Pereira RebeUo da Fbnseca.—No tomo in das Mem. Boon, pu-

20. Memoria sobre o estado da agricuUura e eommercio no AUo-Douro .

—

Nas Mem. Eton, ditas, tomo ni, pag. 73 a 183. ^ dividida em 23 capitulos.

NSo se declara o nome do auctor.

21. Reflexves relativas a Companhia geral d'AgricuUura das vinhas do
AUo-Douro, por Francisco Antonio d'Almeida Moraes Pessanha.—No Investi-

gador Portuguez, n.° XLvni (Junho 1818), de pag. 663 a 888 .

22. Yanos artigos icerca da Companhia e do eommercio dos vinhos, lendo

algunspor assignatura «Titus» e outros anonymos.—Nos Diarios do Govemo
de 1842, e nomeadamente nos n.°* 107, 116 e 124, de 7, 18 e 28 de Haio do
dito anno.

1636) XEXORIA8 RELATTVAS A REFORWA DA ANTIGA tn-

stiiuigdo da Roda, industria e eommercio do Sal da villa (hoje cidade) de Se-

ttiluil:

1. Rdatorio da CommissSo enearregada da reforma da Junta da r^rti-
fSo do sal, e da administraf&o dos lastros no porta de Setubal.— Sabin de pag.
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V a XIII do folbelo publicado com o tUulo: Decreto e regulammtoi da Boda,
repartifdo e exportacM do saj dot marinhas do Sado. Lisboa, Imp. Nac. 1851.
4.‘ de xm-50 pag. &te Relatorio foi rcdigido pelo vogal e secretario da com-
missio, o sr. JoSo Carlos de Almeida Carvalho. (Dic^nario, tomo m, d.* J,

584.)

2. 0^ e a Roda do $al d« Setubal, ou a <jue$lSo da repartifdo do sal dot

marinhas do Sado, desmvolvida nas differentes representofoes apresentadas ao
goremo de Sua Magestade, junlando-te mats alguns doeumentos para meOior m-
teUi^meia, etc. Lisboa, Typ. de G. H. Martins 1852. 8.° gr. de 64 pag., e uma
de indice.

3. Curia exposifdo tobre a Roda do Sal de Setubal (assignada por Simlo
Aranha). Lisboa, Typ. da Revolujto de Septembro 1852. 8.° gr. de 16 pag.

—

Poi tambem publicada em alguns jornaes, como na Lei, n.* 798, etc.—A pe-
sar da assignatnra, a opiniSo geral deu como auctor d'esta memoria o sr. La-
tino Coelho.

4. Memoria deerca da Roda do sal das marinhas do Sado, ou resposla a
•Curta exposi(5o sobre a Roda do sal, etc.* Lisboa, Typ. de G. M. Martins

1852. 8.* gr. de 36 pag.— Assignada a pag. 26 por A. A. (Annibal Alvares) da
Silva.

5. A6atzo a Rodal Resposta ao sr. Annibal Ahares da Silva. Lisboa, Typ.
da Revolupdo de Setembro 1852. 8.° gr. de 42 pag.— Attribuida pela vox pu-
blica ao sr. Latino Coelho.

6. A Roda do sale a liberdade do commercio, ou considera(5es economi-
cas sobre a quesUo commercial do sal de Setubal, em resposta aos antagonistas

da Roda, e mais especialmente ao sr. Latino Coelho.— Publicada em tres arti-

gos principaes do jomal a A Justi(a, n.” 140, 141 e 142, e em a Nofio, n.* 1419.

(V. no Diteionario, tomo m, o n.° J, 585.)

7. Memoria tobre os molivos qw persuadem se conserve no estado em gue
te adia a carrega^ do sal na villa de Setubal, exportado pela bandeira por-
tugueza. No 6m: Lisboa, Typ. da Sociedade propagadora aos Conbecimentos
uteis 1840. P assipada por i/m cidaddo portuguez: pordm 6 tido por seu au-

ctor Felix Vidal Galba, proprietario em Setubal.

8. Varias consider^dra prd e contra a Roda, industria e commercio do
sal de Setubal, publicados nos seguintes jornaes: Estandarte, n.°* 1036 e 1074
(de 1851):—L«, n.* 798 (de 1852) :— IVocdo. n.“ 1419, 1450, 1466 e 1467
(de 1852) :

—

Revolucdo de Septembro, n." x902 (de 1851), 2990, 3(K)2, 3010,

3013, 3043, 3047, 3053, 3054, 3059, 3062, 3063, 3072, 3075, 3123, 3149, 3173,

3180. 3186 (todos de 1852) : etc. etc.

9. Epistolas do Esealado, e do futuro prourietario de marinhas, com o pro-

jecto original da Commissao salina, creada pelo decreto dietatoriiU de 30 de Ju-

Iho de 1851, com poderes absolutos para dar em pantana com o commercio do
sal, e reduzir a inaigeneia os habitantes da notavel villa de Setubal. «Quod Deus
avertat* Lisboa, Tvp. da Empreza da Lei 1852. 8.° de iv-182 pag.— Diatribe

contra o projecto da CommissSo de relorma, escripta em estylo mordaz, e re-

cheada na maior parte de inveclivas pessoaes contra os membros da mesma
CommissSo, e especialmente contra o secretario. Posto que anonyma, vd-se cla-

ramente ser obra de pessoa interessada mui de perto na conserva;ao do antigo

estado de cousas.

1637) MEMORIA8 DAS PRINCIPAES PROVIDENCIAS dados em
auxilio dos povos, que pela invasdo dos franeezes nas provincias da Beira e da
Extremadura, vieram refugiar-se d capital no anno de 1810. Ordenadas e offe-

reeidas a Sua AUeza Real o Principe Regents nosso senhor, por Candida Jus-

tino de Portugal. Lisboa, na OfiTic. de Antonio Rodrigues Galbardo 1814. 4.°

de liv-xxxvii-454 pag.
Tenho para mim que este nomo de •Candido Justino de Portugal* seria
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fabricado a similhan^a do de «Amador Patricio de Lisboa*, sob o qual sahiram

d luz as Memoriat da$ principats procidencias qtte te deram no terramolo, de.

(Vej. no Diecionario, tomo i n.* A, 273, e tomo ii, n.“ F, 952), obra de as-

sumpto aoalogo.

IKIS) MEMORIAS DE UM PHE80 EMIGRADO pda usurpofdo de

D. Mimul. Lisboa, Tvp. do Gratis 1845 . 8.* gr. de 301 pag.— Comecam no
dia 2/ de Maio de 1b28, em que o auctor anonymo se achava na cidade de
Ta>ira, onde foi preso, e proseguera aU i sua cbegada ao Algarve em 1833 para
incorporar-se na expedi^So ahi desembarcada sob o commando do Ouqae da
Terceira.—De pag. zl9 em diante vem uma especial Memoria eobre a reoolu-

(tto do Algarve contra a usurpapio de D. Miguel em 1828.

1639) (C) MEMORIA8 FUNEBRE8, SEIVTIDA8 PEL08 ENGK-
NH08 PORTOGUEZE8 na morte da senhora D. Jlfaria de Atayde, etc. Lis-

boa, na Offic. Craesbeeckiana 1650. 4.°

Livro curioso e pouco vulgar, contendo prosas e versos dedicados i me-
moria da sobredita dama, que falecdra na flor dos annos. Sei de exemplares ven-

didos ha annos por pre^os de 480 e 600 rdis.

1640) MEHORIAS H18TORICA8 DE ANECDOTA8, pAroiei, num-
mat e tuccettoe maraviOtotot, exlro/itdoi dot melhoret aueloret, auim tagradot

como profanot. Lisboa, na 0£Bc. da Acad. R. das Sciencias 1786-1787. 8.* 2
tomoe com 301 e 224 pag.

E uma compilagao assds infurme, da qual comtndo alguns se aproveitaram,

transcrevendo d'ella o que Ihes pareceu em outras do mesmo genero, e em pu-
blicapOes periodicas, que posteriormente appareceram. Ainda ignoro a razSo

por que rarissimas vezes se encontram no mercado exemplares d'esta obra, boje

quasi desconhecida.

16411 MEHORIA8 HI8TORICA8, POLITICA8 E PHIL080PHI-
CA8 da hittoria modema portugueza. Tomo i. Contem a Hittoria da revolufSo

do Porto em 1828.— Tomo n. Hittoria da reitaurafdo de Portugal pelo du^
de Bragemfa. Rio de Janeiro, Typ. Un. de Laemmert 18. . 8.* gr. 2 tomos.

Acho esta obra apontada sem mais indicagOes em um dos Catalogoi dos
edilores. NSo a vi, e por isso ignoro o que haia de commum entre ella e a que
vai descripta no Diecwnario, tomo iv, n.* J, 1783, que alguem me affirmou ser

identica ao tomo i dos dous agora mcncionados.

1642) MEMORIA8 HI8TORICA8 DO REINO DE PORTUGAL, e de

lodot 01 teut dominiot, com a noticia de todot ot teut ettabdeeimentot ecdetiat-

ticot, civil e militaret detde a tua origem aU leu etlado actuoL Lisboa, na Imp.
Regia 1830. 4.°—Obra comefada, por^m que 6cou interrompida, parando a

impressto na pag. 64. Vi um exemplar d'essa parte impressa em poder do sr.

Figaniere, que d'ella deu a primeira noticia na sua BMiogr. Hitt., n.* 82.

1643) MEMORIA8 PARA A HIRTORIA DO REIIVADO DO 8E-
IHHOR D. PEDRO IV, como rei da monorchia portugueza, e como regente em
name da rainha a tenhora D. Maria II tua augutta fiUia. Lisboa, Typ. de JosO

Baptista Morando 1834. 4.*— Ficou interrompida a impressio d’esta obra, alids

de pouca importancia, pois nSo passava da reproduc^ dos documentos con-
teOdos nas Gazetai e periodicos do tempo. Chegou sdmente atd pag. 128.

1644) KEMORIA8 DO CON8ERVATORIO REAL DE LI8BOA.
Lisboa, Imp. Nacional 1843. 4.* gr.

Comegaram a imprimir-se do tomo ii d’estas Memoriat as pag. aid 330
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fieando n'esU ultima interrompida a pnblica^, e nSo consta one maia cooti-

nuasae aid boje. 0 tomo i nunca se imprimiu, nem alrama parte d’elle.

A parte publicada (sem folba de roato) oompretiende tree diviaOea, iato

d; 1.* Elogioa bistoricos dos aocios finados atd aquella data, aaaber; Ignacio

da Coata Quintelia, Conde do Sabugal, Jos^ Ferreira Pinto Baato, Se^tiio
Xavier Botelbo, Auguato Frederico ae Castilho, Manraex deValeoja, e Bariio

da Riteira de Sabroaa. Chega ate pag. 68.— Seeue-ae Pareceres sobre dra-

mas propoatos a premio. Corre de pag. 69 a 149.— 3.* Actaa das conferenciaa

geraea e publicaa do Conaervatorio, dos annos 1841 e 1842. Corners na pag.

190, e termina com a pag. 330, ultima impreasa.

Nas capas impreasas que aerviam de reaguardo da series publicadaa, Id-se

a aeguinte Adverlenda

:

«Come(a-se pelo tomo ii para satiafaaer aos deaejoa

•geralmente manifestadoe de dar ouanto antes a puolico os elogioa dos aocios

•^ecidoa, que a cbronologia doa traoalhoa do Conaervatorio collora n'eate logar.>

Vej. icerca de outraa publica^Oes do Conaervatorio, tambem incompletas,

on interrompidaa, o Diceionarioj no tomo iv, n.° J, 2123.

1648) MEHORIA8 DO INSTITirTO DE COIMBRA.—S5 conaegui

ver d’esta pnblicafSo os numeros 2.° e 4.* (eate ultimo impreaso em Coimbra
na Offic. de E. TrovSo, 1892 . 8.* gr.)— Peza-me de ndo poder por falta de
esclarecimentos completar agora o presente artigo, o que farei no SupplemetUo

6nal, se eniretanto me chegarem as informafdes necessariaa para supprir esta

lacuna.

1646) • MEMORIA8 DO IN8TITUTO HI8TORICO E GEOGRA-
PHICO BRA8ILEIRO. Tomo i. Rio de Janeiro, Typ. de Laemmert 1839. 4.*

Sob esta designa(io sahiu um folheto de 93 pag., que contdm uma Mraioria

do Visconde de S. Leopoldo sobre o programma : • Quaes sSo os limitea natu-

raes, pactuados e necessarios do imperio do Brasil?*—A continua^o, nume-
rada de pag. 94 a 117, sabiu com novo frontispicio, que diz; Da vida t feUo$
de Alexandre de Gusmdo, e de Bfirthidomeu Lourenfo de Gumao, eU. Rio de
Janeiro, Typ. de J. E. S. Cabral 1841.— Slo estes dons escriptM os que no
Dieeianario ji 6cam mencionados no tomo iv, n.** J, 3196 e 3197.

0 penaaroento da publicafSo em aeparado das Memoriae do Inelituto nlo

foi ivante, e todas as mais que deveriam entrar n’essa collec(So especial idem

aido inaertas na Revtela da mesma corporate. (Vej. Revieta Irimerual, «te.J

1647) • MEMORIA8 DO IN8TITUTO DA ORDEM DOS ADVO-
GAD08 BRA8ILEIROS. Rio de Janeiro, 1843. 8.° gr.

Sei apenas da existencia d'esta publica^ por achal-a acensada no Cata-

logo (impreaso) da Bibiiotheea Fbtmtnenee, sob n.* 264. Ouvi que foram coor-

denadas pelo aecretario da associa;ao, o ar. dr. Francisco Octaviano de Al-

meida Rosa.

1648) MEMORIAS RELATIVAS A INSTRUCCAO PCBLICA EH
PORTUGAL, que por diversas circumstancias nSo poderam entrar no Die-

eionario, sob os nomea dos sens auctores; a saber:

1. Indicofoo de um projeeto de Unitertidade porlugueaa. offereddo A con-

tidtroMo do publico e do qovemo. Por P • • *. Lisboa, Typ. de Josd Rodrigues

Galhardo 1833. 4.° de 18 ]^.
2. Questdo da reforma da butruefSo euperior em Portugal. Memoria apre-

eentada a Aseociofdo aoe Amigoe dot Letrae, e por ella mandada imprimtr. Lis-

boa, Typ. de Filippe Nery 1836. 4.* gr. de 16 pag.

3. Programmae do Instituto das Seieneicu Phytieas e MtUkenuUicas de Lis-

boa, para o anno lectivo de 1836. Lisboa, 1836. 4.° gr. de 32 pag., com um
mappa no fim.
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4. Plano gerai de Insirucfdo PMita not etiadot portuguexet da India, pre-

eedido de uma expotifdo em que se apretenta o quadra htslorico dot instilulot

do entino que ahi existiam, eomparando-os com oi que a ellet te tern mandado
tubtliluir, etc., etc., por Antonio Caetano Pacheco. LbWt, Typ. de liorges 1848.

4.* de v-38 peg.

5. Brete menutria .mbre a irutrucgdo publica tuperior no Porto, e nai pro-

vineiat do Norte: offerecida aos trt. Depuiados da nardo portuguezapelos Len-

tet da Academia P^yteehnica. Porto, Typ. de Faria (lUiiuarSes (18m). 4.°gr.

de 24 pag.

6. Manifesto aos pact de familia sobrc a (util inttrvci'do dot cotleqios. Of-
[erecido a Nacao Portugueza por um anonymo. Lisboa, na nova Imp. oa Viuva
Neves 4 F." 1821. 4." do .35 pag.

7. Entaio tobre a inslruc(do publica dot pomi lirret, por J. B. Constant:

Iraduzido por . . . Lisboa, Typ. da Revista Universal 1850. 4.” de 213 pag.

Muitos outros escriptos do mesmo genero vSo apontados no Diccionario,

nos artigos

:

Albino fhmcinco de Figueiredo e Almeida, Alexandre Herculano, Antonio

Felix Mendes, Antonio Nurut Bibeiro Sanches, Ecaristo Jose Ferreira, Fran-
cisco Joaquim de Almeida Figueiredo, Guilherme Jose Antonio Dias Pegado, Je-

ronymo Jose de Mello, Jodo Ferreira Campos, Jodo Luis Lopes, Jodo Alberto Pe-

reira d'Azevedo, Jodo Jose da Cunha Fidie, Joaquim Jose de Miranda Bebello,

Jose de Sousa Moreira, Jose Maria d’Abreu, D. Jose Maria d'Almeida Araujo
Corrfa de Lacerda, Jose Maria Alves da Sitoa, Jose Maria d'Andrade Ferreira,

Luis da Silva Mousinho d'Albuquerque, Luis Antonio Vemey, D. Fr. Manuel do

Cenaculo, Manuel Pedro Henriques de Carvalho, Manuel dos Sanctos Cruz, Ma-
ntsel dos Sanctos Pereira Jardtm, Boque Joaquim Fernandes Thomas, Venancio

Bernardino de CMioa, Verissimo Antonio Ferreira da Costa, etc., etc., etc.

1649) MEMORIA8 DE LITTERATL'RA PORTUGLEZA, pubUca-

dat pAs Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa, na Oflic. da mesma
Acaaemia 1792 a 1814. 4.° 8 tonios.

Advirta-se que na estimavel obra Manuel de Bihliographie CniverseUe da
Encyclopedia-Roret, tomo n, a pag. 128, vcm errodamente accusada a data da
iupresstlo do tomo i d'estas Memoriae, que sc designs 1802, quando em ver-

dade ^ 1792.

Segundo o primitivo piano adoptado pela Academia, quando -se determi-

nou a publicar as suas Memorias em quatro classes separadas, isto do Scien-

cias naturaes e exactas,— economia e industria,— agricultura— c litteratura

portugueza— consideraram-se Mrtencentes a esta ultima classe os escriptos

que tivessem por assumpto «a lingua, e a historia portugueza consideradas em
todos OS postiveis aspectos e relacOes. • Isto mesmo se ueclara na advertencia

preliminar do secretario, collocada A frente do volume i das sobreditas Me-
morias.

Similhantemente ao que pratiquei (pag. 191) a respeito das Memorias Eco-
nomitas, darei tambem o indice on resenha das comprehendidas nos oito vo-

lumes d’esta ultima coUeegSo, aue forma de per si um dos mais importantes o

valiosos subsidios para os estuuos do philologo portuguez.

TOMO I (1792). 1.* Memoria sobre a poesia bucolica dos poelas porttsguezes,

por Joaquim de Foyos, de pag. 1 a 15.

2.

* Memoria primeira sobre a forma do govemo, e costumes dos poms que

habitaram o terreno lusitano desde os primeiros tempos conhecidos, ate o esta-

belecmento da monardtia portugueza, por Antonio Caetano do Amaral, do
pag. 16 a 30.

3.

* Memoria tobre a origem dot nottos juizet de fora, por Josd Anastasio

de Figueiredo, de pag. 3 1 a Ik).

4.

' Memoria tobre qual teja o verdadeiro tenlido da palacra • Faganhas >
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qitt exjtrestamenU u acham rewgadas em aigumas leii e earbu dt doagao, tie.,

^lo mesmo, pag. 6i a 73.

5.

‘ Memoria tobre uma chronica inedila da conguitia do Algarve, por Fr.

Joaquim de Sancto Agoslinbo, psw. 74 a 97.

6.

* Memoria para dar uma iam justa do gue eram at behetriai, e em gut

differiam dot cotUoi e honrat, por Josd Anastasio de Figueiredo, pag. 98 a S97.

7.

* Memoria tobre qual foi a epocha exacla da introduegao dp Direito de

Jutliniano em Porlugal, modo da sua iiUroduccdo, e grant de auctoridade que

entre not adquiriu, etc., pelo mesmo, pag. S58 a 338.

8.

‘ Memoria tobre algumat • Decadas* ineditai de Couto, por Fr. Joaquim
Forjaz, pag. 339 a 343.

9.

* Memoria tobre at moedas do reino e conquittat, por Fr. Joaquim de

Saucto Agostinho, pag. 344 a 43S.

TOMO II (179S). 1.* Memoria para a hittoria da agricuUura em Porlugal,

por . .
.
pag. 4 a 4S.

S.* Alemoria tobre at fonlet do codigo Filippino, por JoSo Pedro Ribeiro,

pag. 46 a i 70.

3.

* Memoria tobre cu behetriat, honrat, couloi e ma differenga, por . .

.

pag. 171 a 183.

4.

' Memoria tobre o direito de correifdb utado not antwoi tempot, e not

modernot, e qual teja a tua natures, por . .
.
pag. 184 a 3S6.

5.

* Memoria tobre a materia ordinaria para a etcriplura dot nottot di-

plomat e papeit publicot, por Jos^ Anastasio de Figueiredo, pag. 3S7 a S36.

6.

* Memoria primeira da litleratura tagrada dot judeut portugue^t, de^e
ot primeirot lempot da monorchia ate ot fint do teculo xv, por Antonio Ribeiro

dos Sanctos, pag. S36 a 31S. (Para additamento e rectiflcafgo d’esta memoria
e das seguintes, que o auctor escreveu d'este mesmo assumpto, encontram-se
esclarecimentos e noticias aproveitaveis no Catalogo (impreaao) doe livros do
bebreu portuguez Isaac da Costa, falecido ba pouco tempo em Amsterdam, ao
qual ji tenbo tido por vezes occasiSo de alluoir no presente volume.)

7.

* Memoria tegunda para a hittoria da legitlacdo e cotlumet de Portugal,

etc. por Antonio Gaetano oo Amaral, pag. 313 a 333.

8.

* Memoria tegunda da litleratura tagrada dot judeut porluguezet no le-

culo XVI, por Antonio Ribeiro dos Sanctos, pag. 354 a 414.

TOMO ni (179S). 1.* Apontamentot para a hittoria civil e litteraria de

Portugal e teut d^iniot, colligidot dot mu. que exittem na Bibliolheea real de

Madrid, na do Bteurial, e nat de algunt tenhoret e letradot da cdrte de Ma-
drid, por Joaquim Josd Ferreira Gordo, de pag. 1 a 93.

3.* Memoria tobre antiguidadet dat Caldat de Vitda, por Josd Diogo Mas-
carenbas Neto, de pag. 93 a 1 10.

3.

* Etpirito da lingua portugueia, extrahido dat Deeadat de Barrot, por
Antonio Pereira de FigueirMo; pag. 111a 336. Tern no flm a seguinte dem-
ra(ao: «Antonio Pereira de Figueiredo o deu de presente 4 Academia das

• ^iencias e Bellas-letras de Lis^, para scrvir de soccoiro aos socios d’ella,

• que trabalham em compdr um Diccionario da nossa lingua. Lisboa, 3 de Ja-

• neiro de 1781.

•

4.

‘ Memoriat da litleratura tagrada dot judeut portugueaei no teculo xvii,

por A. R. dos Sanctos, pag. 337 a 373.

5.

* Memoria ao pronramma: «()ual foi a origem, e quaes os progressos e

as variafdes da jurisprudencia dos morgados rin Portugal? •, por Thomls An-
tonio de Villa-nova Portugal, pag. 374 a 470.

TOMO IV (1793). 1.* Mdo de Barrot, exemplar da mait tolida eloquencia

porlugueza: disserta^So academica, por Antonio Pereira de Figueiredo, pag. 5
a 35.

8.* Analyse e eombinagdet philotophicat tobre a elocugao e estjdo de Sd de

Miranda, Ferreira, Bemardet, Caminha e CamOet : tegundo o etpirito do pro-
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^amma da Aead. Heal das Seieneiat, publieado tm 17 de Janeiro d« 1790, por
Francisco Dias (Gomes); pag. 36 a

3.

* Mtmorias da Utteratura sagrada dotjudeus portuguexes no presents

seculo (o xvin), por A. R. dos Sanctos, pag. 3(>iB a 338.

4.

* Ensaio crilieo tobre qual seta o uso prudente das palavras de qtte se

serviram os nossos bans escriptores do seculo xv e xvi ; e deixaram esqueeer os

gue depois a uguiram (.<dc) ate ao presents, por Antonio das Neves Pereira,

I.* pai^, de p^. 339 a 466.

Tomo V (1^3); l.‘ Ensaiosobreaphitologiaporlugueza,pormeiodoexame
e comparofSo da ioeufuo e estylo dot nossos matt ttitignet ptxias, que floreseeram

no seculo xvi, por Antonio das Neves Pereira, pag. 1 a ISl.
3.* Continuafuo do Ensaio critico sobre qual seja o uso prudente das pala-

vrat etc. (Vej. o tomo iv, Herooria 4.*), pag. 183 a 383.

3.

* Miegiiios devidot d memoria de um retpeilatel monareha, e aot cre-

ditos de um vattallo o mats benemerito, por ioi^ Joaquim Soares de Barros,

pag. 383 a 387.

4.

* Memoria tobre at ruinat do mosteiro de Castro d'Avelans etc., por
Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, pag. 358 a 363.

8.* Memoria tobre a historia das marinhas cm Portugal, por Constantino

Botelbo de Lacerda Lobo, pac. 364 a 396.

6.

* Memoria tobre os codices, manuseriptos do Beal Mosteiro de Aleobaea,

por Fr. Joaquim de Sancto Agostinho, pag. 397 a 363.—Esta Memoria aeu
logar a uma acalorada polemics; vej. o artigq relativo ao sea auctor.

7.

* Memoria de quatro inserip^t arabicat, com at tuat traducfSes, por
Fr. Joto de Sousa, pag. 363 a 376.

8.

* Memoria ao^ogramma: • Qual seja a epochs fixa da introducfSo do
Direito romano em Portugal; e o seu grau de auctoridade em diversos tempos

•

por Tbomls Antonio de Villa-nova Portugal, pag. 377 a 430.

9.

* Memoria dcerea da tnsertpcdo lapidar, que te aeba no mosteiro do Sal-

txtdor de Vayrao etc., por JoSo Pedro Ribeiro, pag. 431 a 438.

Tomo vi (17%); 1.* ilfmorta tobre o programma. «(jual seja a epocha da
introducfSo do Direito das Decretaes em Portugal, e o influxo que o mesmo
teve na legisUcto portuguesa?* por JoSo Pedro Ribeiro, pag. 5 a 34.

3.* Memorda tobre a fdrma aot juizot not primeirot teeulot da monorchia
portuoueia, por Jose Verissimo Alvarus da Silva, pag. 35 a 100.

3.

* Influeneia do conheeimento das nottat leit antigas em os estudos do i^
rista portugues, por Vicente Jose Ferreira Cardoso da Costa, pag. 101 a 136.

4.

* Memoria lerceira para a historia da legitlofSo e costumes de Portugal,

tobre 0 estado civil da leuitania detde a entrada dot povot do Norte aU d dot

arabet, por Antonio Caetano do Amaral, pag. 137 a 437.

Tomo vu (1806) ; 1.* Memoria em defexa de Camdet contra mr. de la Uarpe,

por Antonio de Araujo de Azevedo, pag. 5 a 16.

3.* Memoria tobre algtmas traducgoes e edigSet biblieat, menot vulgaret,

em lingua portugueza, etc. por A. R. dos Sanctos, pag. 17 a 89.

3.

* Memoria quarto, pora a historia da legith^do e costumes de Portugal,

por Antonio Caetano do Amaral, pag. 60 a 336.

4.

* Memoria da tida e escriptos de D. Francisco de Mello, por A. R. dos
Sanctos, pag. 337 a 349.

5.

‘ Memoria da vida e escriptos de Pedro Nunes, pelo mesmo, pag. 350
a 383.

I- r-e

6.

* Memoria tobre os ineonvenientes e vantagens dot pratot, com relagBo d
agriculture, por Joio Pedro Ribeiro, p^. 384 a 3%.

7.

* Memoria tobre a origem e Juritdicfdo dot corregedoret das comarcat,
por Jose Antonio de SI, pae. 397 a 307.

8.

* Ensaio de uma BibUotheca-lutilana anti-rabbiniea, etc, por A. R. dos
Sanctos, pag. 308 a 377.
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Tomo vui. Parte 1.* (1813) ; !. Memoria sobre at origeni da typograpkia
em Portugal no uculo xv, por A. R. dos Sanctos, pag. 1 a 76.

2.

* Mttnoria para a historia da lypographia portuguexa do tecuio xvi, pelo
mearao, pag. 77 a 147.— Acerca d’esta, e da pre^eole vej. o artigo especial

que em seguida destine i correctSo e reparo de muitos pontes, em quo o
auctor tropecou, quer por descuido proprio, quer por deBciencia de informa-
(des, ou por falla de revisSo das provas da imprensa, que ji nio poude fazer

pessoalmente pelo estado de cegueira a que chegira.

3.

* Memoria tobre algunt mathematicot portuguezes e etlrangeiroi, doni-
eiliariot em Portugal, ou not conguitlat, pelo niesmo, pag. 148 a 229.

Tomo viu. Parte 2.' (1814); 4.‘ Dat origent e progrettot da poetia portu-
guexa, pelo mesmo, p^. 233 a 2S1.

5.

* Ditterlofdo hittorico-juridiea tobre a legitimidade da sr.* D. Jbereta,
mulher do conde D. Henrigue, por Pedro Josd de Figueiredo, pag. 352 a 274.

6.

* Memoria tobre dout antigoi mappai geographieot do infante D. Pedro
etc., por A. R. dos Sanctos, pag. 275 a 304.

/.* Entaio tobre ot detcobrimentot e commercio dot portuguezet em os ter-

ras teptenlrionaet da America, por Sebastiito Francisco de Mendo Trigoso,

pag. 305 a 326.

8.

* Memoria tobre a novidade da nacegofio portuguexa no teeulo xv, por
A. R. dos Sanctos, pag. 327 a 364.

9.

* Memoria tobre Martim de Bohemia, por SebastiSo Francisco de Mendo
Trigoso, pag. 365 a 401.

1650) MEMORIAL PARA A HISTORIA DA TYPOGRAPHIA
PORTUGUEZA, NOS SECULOS XV E XVI. por Antonio Ribeiro dos

Sanctos. — Occupam no tomo viii das Mem. de Litter. Portuguexa publicadat

peta Acad. R. dat Seieneiat de Litboa, de pag. 1 a 147.

Prometti no tomo i do Diccionario (n.* A, 1352) destinar um artigo espe-

cial ao exame d’estas Afetnorias, e fazer- Ihes as correcfdes e reparos indispen-

saveis, com o 6m unico de obstar a que se arraiguem cada vex mais, ou ve-

nham a perpeluar-se de future i sombra de um nome Uo respeitavel e digno

de merecida fama os erros, e equivoca(5es em que por inadvertencia, irreBe-

xSo ou outras similhantes causes Iropefou aquelle nosso douto academico, e

distincto bibUograpbo. A importancia do seu trabalho, que tern side e conti-

nuari a ser provavelmente versado com mlo diurna e noctorna por todos os

que pretenderem adquirir nocdes exactas da bibliograpbia portuguexa, justiBca

de sobra a tarefa que tomei de expurgal-o quanto em mim coube de suas im-
perfeiMes, isto 6, de tudo o que possa induzir a ideas falsas ou inexactas.

No logar cilado do Diccionario disse o mais que me cumpria a este res-

peito, e que julgo superBuo reproduzir de novo. As consider^Oes abi feitas,

para as quaes cbamo a reBexSo dos ieitores estudiosos e sensatos, nlo serio a

meu ver perdidas; e tenbo para mim que o presente artigo elaborado i custa

de trabalbosM investiga^des contdm materia de verdadeira utilidade e proveito

para todos os que mats ou menos se applicam a esta sorte de estudos. Talvez

nlo o entendam assim miseraveis borradores de papel, que Uo desempe;ada-
roente preconisaram pela imprensa o Diccionario Bibliographico Portuguex com
a mui cbistosa e jiinais esquecida denominafSo 'Arte de conheckh livhos

PBLOS EOSTOS E LOMBADAS» (vej. OS artigos Mu/uel Joaquim Marquet Torret, e

no supplemento Joaquim Lo^t Carreira de Malo): Mas quid indit . .

.

Abi vai pois o elencbo dos promettidos reparos e emendas.

Pag. 8, lin. 34.— 0 auctor da Memoria confundiu evidentemente o ter-

ceiro conde da Ericeira D. Luis de Menezes, falecido em 1690, com o 6lbo
d’este, e quarto conde do mesmo titulo D. Francisco Xavier de Menezes, de
quern 6 a conta apresentada 4 Acad. Real da Historia na conferencia de 33 de
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Ago«to de 1724 (e nSo 1794, como por erro, sem duvida typographico, se im-
pnmiu em a nota (a) a pag. 9 da Memoria de qae tractlroos).

2 .

Pag. 26, lin. 4.— Diz-se n'esta pag. (e novamente se reMle a pag. 130)
queValentim Fernandes fdra escudeiro da casa de rainha D. Leonor, tereeira

mulher d'elrei D. Matiud; ainda mais, accrescenta-se na nota (a) a pag. 131,

que elle naesmo se intitula tal na prefa^ dos livros de Marco Paulo, que im-
primiu em Lisboa. Notavel inadvertencia! 0 livro de Marco Paulo foi ic^resso
em 1S02, e a rainha D. Leonor casou com elrei D. Manuel na villa do Crato a
24 de Dezembro de 1518, tempo em que ja nSo ba memorias de Valentim Fer-
nandes. A D. Leonor de que este fala 6 pois a viuva de D. JoSo II, falecida a 17
de Novembro de 1525; sd d'esta, e nSo de outra d que o typographo allemSo
^eria ser escudeiro em 1502. N’este erro, pqrdm, nSo ha ua parte de Ribeiro

dos Sanctos outra culpa que nlo seja a de neixar-se guiar cegamente por Bar-
bosa, que foi o primeiro que n’elle incorreu, e ao qual tern seguido irreflecti-

damente outros nossos bioliographos, quando tractam do sobredito Valentim
Fernandes.

3.

Pag. 28, lin. 17.— Collocando o editor (quer dizer, o impressor) do Sacra-
mental de Clemente Sanches de Verchial da edi(So de 1502 entre os Impret-

sores de origem incerla em Portugal, enganou-se o nosso auctor manifestamente.
Vej. 0 que digo a esse proposito no Diecionario, tomo ii, n.° C, 334. Do exem-
plar ainda agora existente na Bibl. Nacional consta, ^e tal obra fdra impressa

no dito anno a 28 de Septembro por Jo2o Pedro de Cremona (que 6 o mesmo
que ioio Pedro de Bonhomini). E tambem se equivocou no formato do livro,

que 6 de 4.* e nSo de folio, como a Memoria indica.

4.

Pa^ 52, lin. 21.—A obra citada Expeditio Hitpanica c dc D. Manuel, c

nio de D. Antonio Gaetano de Sousa, a quern n’esta logar inadvcrtidamcnic se

attribue.

f).

Pag. 57, lin. 32.— Enganou-se, dizendo quo na subscripfJo final da pri-

nieira parte da Ktda Christi se Id que esta fdra acabada dc imprimir a 4 de
Agosto, quando no livro aponlado cxiste visivelmente a data de l4 do dito mez.

6 .

Pag. 58, lin. 11.—Da inesma sorte, aOirma que no fim da segunda parte

vem indicada a data de 14 de Agosto, quando d certo que a verdadcira data

d’essa impressio d 7 de Septembro, como tive occasido dc ver nos exemplares

que consultei.

7.

Pag. 68, lin. 24.— Acerca do engano em que se deixou Incorrer, fiado na
auctoridade de Barbosa e de LeiUo Ferreira, vej. no Diecionario, tomo it, o
artigo Gongalo Garcia de Sanela Maria.

Pag. 81, lin. ultima.— Diz que «ainda no seculo xvi existia entre n6s a
typographia grega, a qual conservdra Pedro Craesbeeck*. Pordm este impres-

sor pertence ao primeiro quartet do seculo xvn; logo ba n'isto equivocacAo,

ou pelo roenos (e mais provavelmente) erro typogra^ico.
9.

Pag. 83, lin. 17.— Se o nosso erudito academico aticntasse na subscripfdo
final a pag. 128 das AUegagOes que cita (jd a dei transcripta integralmento no
tomo I do Diecionario, n.* A, 50), podia bem escusar a duvida que de si con-
fessa ter, convencendo-se para logo de que as ditas Allegagoee (unicas que se
imprimiram) comprehendem tudo o que sobre a materia escreveram nSo s6 os
innsconsultos Felix Teixeira e Affonso de Lucena, mas tambem os lentes da
Universidade Antonio Vaz Cabafo e Luis Corrda. Parece difficil de explicar tal
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inadvertencia da saa parte, possuindo elle proprio, como nos diz, um exemplar
das sobreditas AlUga^!

10 .

Pag. 83, lin. 8.— Inexactamente dtl o Caneimeiro gerai acabado de itn-

primir em 1515, quando o foi em realidade ein 1516, coroo do proprio livro

veril quern o quizer verificar.

11 .

Pag. 84, lin. 4.—Dando o Sacramental como *traduzido do castelhano

em portuguez por ordem do cardeal rei, enUo infante* (em 1539) enganou-se
manifestamente jporquanto esse livro andava ji traduzido e impresso, quando
menos desde 1502; sendo essa mesma traducfHo a que novamente se imprimiu
em 1539. Vei. o IHcctonario, tomo ii, n." C, 334.

12 .

Pag. 84, nota (a).— Cita o cap. ,32.* do livro iv do tomo i da Chronica da
Companhia de Balthasar Telle^ quando a verdade i nSo passar o referido tomo
do livro III. Talvez andarit n’isto erro typographico

;
porem seja como for, o

logar iqiontado 6 do livro ii, e nio do iv. Yem no tomo i da Chronica, a pag. 375,

col. 2.*

13.

Pag. 86, lin. 3.

—

Ji no tomo in do Diccionario, artigo JoSo de Barreira,

dei conta das razOes que me levam a negar a existencia da pretendida edigSo

do Beperlorio, que se diz feita em 1519, e tomam pelo menos duvidosa a da
Chronica de Clarmundo de 1520. Em todo o caso, se o proprio Ribeiro doe

Sanctos reconhece, e confessa na pae. antecedente que Jolo de Barreira s6

assentira a sua typogranhia em Coimbra no anno de 1548, como 6 que se af-

foutou a attribuir-Ihe eaicdes feitas em 1519, de obras, que claramente se co-

nhece nSo ter visto, connado na U mais que suspeita dos que as citaram antes

d’elle?

14.

Pag. 87, lin. 5.—Tenho como certo que jlmais existiu a eAigSo das Me-
ditofCes da Paixiio de 1541 aqui indicada. Vej. o que digo a eete respeito no
tomo I, artigo Fr. Antonio de Portalegre.

15.

Pag. 88, lin. 27.—Com erro manifesto se dlo impressas em Coimbra (e

por Antonio Haris!) em 1551 as ConttituigOee Synodaes do bispo D. Alfonso de

Castello-branco, quando este s5 entrou a governar aquella diocese em 1585.

Effectivamente, a uta verdadeira 6 1591 : mas ninguem poder4 dizer que n’este

e n'outros similbantes easos fossem os erroe provenientM de mera incorrecfio

typograpbica.
16.

Pag. 89, lin. 9.—0 modo como aqui se descreve a Bietoria de Eut^io
de Cetarea induz facilmente a erro os leitores, fazendo-os julsar que esta obra
fdra traduxida era porturaez, quando o foi em castelhano. 0 mesmo titulo 6

inflelmente transcripto. Vej. o que digo no Diccionario, tomo m, n.* H, 95.

17.

Pag. 91, lin. 32.—D4 inexactamente como feita em Coimbra a edi^
das Obrat de Francisco de S4 de Miranda, 1595, a qual adiante, na pag. 128,

melhor advertido, indica ser de Lisboa, na Offic. de Manuel de Lyra.

18.

Pag. 92, lin. 27 . —£ descuido indesculpavel o de apresentar como impresso
em Evora no anno de 1512 o binerario de Fr. PantaleSo d'Aveiro, quando da
propria obra consta, que a peregrina^to do auctor i Terra-sancta ad se realislra

no pontificado de Pio IV, e por conseguinte entre os annos de 1559 e 15651

E o peior 6 que irredectidamente, e fui^do na asser^ de Ribeiro dos San-
ctos, cabin no mesmo anachronismo nm nosso respeitabilissimo contemporaneo.

—Vej. no Diccionario o artigo fV*. PantaUdo de Atwtro.
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19.

Pa(f. 94, lin. 10.—Em vez de •Fernando Dias Dourado, cumpre ler Fer-

nando Vaz Dourado.* Vej. o artigo respertivo no tomo ii do Diccionario, e

nos additamentos ao mesmo tomo, pa^47S.

Pag. 97, lin. 1. — Creio que houve descuido ao escrever «Luis Corrda* em
logar de Francisco Coirda.— Com aquelle nonie nao sei que houvesse algum
typographo em Portugal no seculo xvi; nem o proprio RiMiro o indue como
tal na lista respective, onde deveria entrar a pag. 136 da Memoria de que tra-

cUmos.
31.

Pag. 98, lin. 4.— 0 Sacramental da edipao de Lisboa, 1503, 6 impresso no
formato de 4.” pequeno, que iimais podera confundir-se com o de folio. Veri-

6que-o quern quizer a vista do exemplar existente na Bibl. Nacional.

33.

Pag. 98, lin. 36.— Aponta a Chronica do Iriumpho dot none da fama como
imprcssa em 1510, quando sd o foi ein 1530 segundo o testemuniio de Bar-

bosa, e dos outros bibliographos. E note-.se que o nosso douto academico i o

mesmo que adiante (pag. H8), provavelmente com novo erro, a di impressa

em 15501—Vej. no Duxionario, tomo i, o artigo Antonio Rodriguet Portugal.

33.

Pag. 99, lin. 18.— £ falso que o Tratado contra o juizo dot attrologot, de

Fr. Antonio de Beja, seja no formato de 8.° como ai^i se Id.—E na realidade

impresso em 4.°, como tambem se pdde verificar na Bibl. Nacional, onde existe

urn exemplar.
34.

Pag. 100, lin. 33.—Tambem ha erro em se dar d Grammatiea de FemSo
de Oliveira o formato de S.”, sendo o verdadciro de 4.“

35.

Pag. 101, lin. 37.—A edipSo dos Eslatutot e constituigOet dot PP. Conegot

atuet, nAo d de 1543, pordm sim de 1540.

36.

Pag. 101, lin. 38.—No tomo v do Diccionario, artigo Luis Brochado, ex-

puz as razOes que me levam a ter por impossivel a edi(So que se aponta das

TVotxu em louror do gallo, feita em 1544.

37.

Pag. 103, lin. 5.—Ha erro na data daedi(So das Obrat de Gil Vicente,

que deve ler-se 1563, e nSo 1561 como traz a Memoria.
38.

Pag. 103, lin. 8.— 0 Dialogo da perfeigao, etc., do bom medico 6 em 4.*,

e nSo em 8.*

39.

Pag. 103, lin. 16.

—

A Falla que fez not Cdrtes, etc. D. Francitco de Mello,

.

nio foi imprcssa por Antonio Alvares, mas sim por loio Alvares.

30.

Pag. 103, nota ^).— £ citado inexactamente D. Rodrigo da Cunha no Car
talogo Sot bitpot do Porto, parte 3.*, cap. 361

:
pois que os capitulos da 3.' parte

nSo passam de 48.

31.

Pag. 104, lin. 17.—Vem erradamente designadas as ConttUuigdet extra-

vagantet de Litboa, como impressas em 8.°, sendo-o realmente em folio.—Vej.
Barbosa na Bibl. Lut., tomo ii, pag. 441.

33.

Pu. 105, lin. 5.— E supposta a edi(iSo das Rimat variat ao bom Jetut de
Diogo Bernardes, feita por aimio Lopes em 1577. N'este anno nem estava ao
menos composta oma grande parte das poesias que depots se imprimiram com
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aqoelle titulo, e qne s<) o foram durante o captiveiro do anctor, depoia da Jor-
nada d'Africa em 1578.—Tambetn duvido de que SiinSo Lopc» tiveaae jl por
aquelle tempo cstabelecida a sua lypocraphia, ua qual nSo conbe^o obras im-
pressaa antes de 1593.— Alguns duviilam atd que SitnSo Lopes tivesse typo-
graphia sua, e pretendem que elle exerc^ra simplesmentea proiissao de livreiro.

33.

Duas vezes vem mencionado n’esta pag. 103 o impressor Marcos Jorge, tal-

vet por engano, devendo ser Marcos Borges. Pelo menos 6 certo que na lista

dos typograpbos, que vem adiante de pag. Ill a 132, nio apparece incluido

o tal Marcos Jorge.

34.

Pag. 106, lin. 11.—£ de maravilhar que se descrevam as Cotutituifdes e

regras do contvnio de Sancta Martha em nome de D. Marianna de Luna, quando
o nome da auctora e D. Maria do Presepio, segundo consta do proprio livro, e

do logar competente da fiiU. de Barl^sa. Nao parecem faceis de imaginar as

causas de tantos, e Uo repetidos lapsos!

35.

Pag. 106, lin. 19.— Aqui apparece como existente o pretendido Livro da
perdigao de Manuel de Soma de ^pulteda, attribuido a Lopo de Sousa Couti-

nho, e dado como impresso por Siinao Lopes em 1594, mas que ninguem viu
ate boje, nem veri (me parece) de future.—Vej. no Diuionario, tomo in, o
artigo Jeronymo Corte-real.

36.

Pag. 107, lin. 22.— Diz que Barbosa indiedra a traduc^So em latim do
Jtinerario do P. Duarte de Sande como impressa em Antuerpia em 1533

:
po-

rem isto 6 evidentemente erro typograpbico; porque examinando o logar res-

pectivo na BM. Lut. aeba-se bera expresso 1593. Outra cousa seria um palpa-

vel anaebronismo.
37.

Pag. 106, lin. 24.

—

t, este por ventura um dos mais notaveis descuidos,

e que mal p^e escapar h iiuta de imperdoavel. Dar como impressa em Goa,
em 1532, a Explieafdo da Doulrina do Jesuita Diogo Ribeiro, sem advertir na
impossibilidade roanifesta de que assiin fosse, quando taes relieiosos sdmente
entraram na India depois de 1541, parece incrivell A data verdadeira da edi-

(to de que se tracta d 1632.—Vei. mais extensamente a este respeito o Die-

cionario, tomo ii, artigo P. Diogo Hibeiro.

38.

Pag. 110, lin. 23.— Acerca da confusAo e desacordo que se nola, coteiando

o qne se diz aqui a respeito de uma edi(Ao da Chronica de D. FloritH de Ni-
quea com o que se Id mais adiante a pag. 129, e com o que J4 o auctor escre-

vdra antes a pag. 93, consults quern quizer o Diccionario, tomo n, no artigo

Feliciano da Silva.

39.

Pag. 113, lin. 6.—A Refonnagdo daJmtiga, impressa em 1583, nio foi im-
pressa por Andrd Lobato, romo se diz na Memoria; foi-o sim por Antonio Ri-

40.

Pag. 113, lin. 13.— Duas faltas ou equiyo(a(5es notaveis apparecem no
artigo que diz respeito ao impressor Antonio Alvares.— Uma 6 dar as Chro-
nica* de Azurara e de Pernio Lopes como estampadas conjunctamente em 1649,

quando o foram 'qliis uma e outra em 1644, segundo se vd bem claramente dos

frontispicios respectivos. A outra consists na ignorancia em que Ribeiro dos
Sanctos mostra achar-se de que bouve dous impressores d'aquelle nome, pae

e filho, os quaes elle confunde fazendo de ambos um s6, attribuindo a um as

producfOes do outro.—A ultima obra estampada pelo pae foi a edi(to por
elle feita em 1619 da Chronica d’Dl-rei D. Manud por Damiio de Goes, o que
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se collige evidentemente do que diz o (llho no prologo da Chronica do condet-

tavel D. Nuno Alvares Pereira, de que publicoii a (erceira edi(do em 1623.

Todas aa obras, pois, publicadas sob o notnc de Antonio Alvares de 1619

em diante, pertencem ao filho, e nSo ao pae : sendo aquelle o que foi honrado

com 0 lituio de impreuor rtgio, que o pae nSo consta tivesse em tempo algum.

41.

Pag. 115, tin, 9.— A edi^o dos Dialogos de D. Fr. Amador Arraes, que

0 auctor pretende citar, d de 1589, n2o bavendo alguma antes d'essa.

42.

Pag. 115, lin. 24. — Diz que as MedilagBes e homiliat do Cardeal-infanie

fdram impressas em segunda edifSo por Antonio Itibeiro em 1774. Ha aqui

evidentemente erro typographico, que deve corrigir-se para 1574.

4.3.

Pag. 116, lin. 25.—Attribue-se ao t^grapho Francisco Corrda uma edi-

gSo do Limro do Rosario de Fr. Nicolau Dias em 1537. Aqui ha, quando me-
nus, erro typopaphico na data da edi;3o; porque a primeira que se fez do dito

livro foi em 19>73. Efrou tambem o nome do impressor, que nSo foi Francisco

Corrda, e sim Marcos Borges.

44.

Pag. 117, lin. 3.—A qdifSo do livro Jacob Tevii Epodon Lib.m 6 de 1565,

e nSo de 1574, como na dita pag. se Id com engano manifesto.

45.

Pag. 117, lin. 9— Sem fundamento algum se dii a Francisco Garcia, ou

GarfSo, a qnalidade de impressor, quando rile foi sdmcnte editor dos opuscu-
los que n'este artigo se descrevem.

46.

Pag. 117, lin. 28.—A proposito de GermSo Galharde apparecem varies

descuidos, ou negligencias que se nSo deviam esperar. Seja a primeira nSo apon-
tar d’este impressor edi^ alguma com data anterior a 1525, quando ji na
pag. 98 da propria Memoria se alludira it existencia de urn livro sahido dos

seus prelos em 1509, que d o Missal para uso da egreja d’Evora, do qua! existe

nm exemplar na Bibl. Nac. de Lisb^, e tern no flm a seguinte su^rip(4o

;

Impressum (Hisipone expensis Magistri Anlonii Larmet Elborensis civitatis li-

brarii, per Germanum Galhardum anno salutis milessimo quingejitessimo nono,

pridie kalendas Marlii. E egualmente se accusira a p^. 99 outra obra da mesma
offieina, e tambem existente na Bibl. Nac., qnc d o Breve memorial dos pecca-

dos de Garcia de Resende CDieeionario, tomo in, n.° G, 41). Outro descuido d
0 de mencionar na pag. 118 os Dois breves tratados sobre duos perguntas de
Antonio Maldonado (wr modo tal, que induz ao erro de julgar escripta em lin-

gua portugueza uma obra que em verdade 6 foi na castelhana. (Vej. o Diccio-

nario, tomo i, n.* A, 1027.) E por ultimo (afdra o mais que passo a rectiflcar

nos reparos immediatos) mostrou desconhecer a existencia de urn livro, cajo

titulo d: Ludoviem Sigae Tumnlus. L. Andrea Resendio auctore. Api^ hieredes

Germani Galiardi 1561. Olitipone; e vem atd citado por Barbosa na BM. tomo i,

pag. 167, col. 2.*; com o que bem podera ponpar-se o engano de suppor o dito

Galbarde falecido em 1565, quando de certo jd era morto em 1561.

47.

Pag. 118.— Se d justa, como creio, a observafSo que teve a bem fazer-mo

o reverendo prior Manuel da Gama Xaro, bouve equivocacSo da parte de Ri-
teiro dos &mctos quando disse que vira um exei^lar da Deciara^ dos Psal-

mos, eU. de Antonio o Eremita, em poder do P. l^r. Manuel de S. Damaso, da
mesma ordem. Queria talvez dizer, Fr. Manuel de S. Gaetano Damasio (o auctor
da Thdmida portugueza). 0 caso d, que deu com o seu engano margem para
que eu tambem me eqiiivoeasse no Dicciomrio (tomo t, n.* A, 366), julgando
que elle falava de Fr. Manuel de S. Damaso, franciscano da provincia de Por-
tugal, e pessoa totalmente diversa de Fr. Manuel de 3. Gaetano Damasio.

Digitized by Google



ME 309

48.

Pag. 119, Ud, 13.—CiUndo as ContlituifSft do arctbispado d'Evora de
1S6S, eommetteu o noaso aeademico tres inexactidOea, qae carecem de aer recti-

ficadas. 1.* Em dar as ditaa ConttittufSa impressaa por Germto Galharde, e em-
Lisboa, quando elle inesmo ji as meneionlra a pag. 93 como estampadas em
Evora por Andrd de Burgos, sea verdadeiro impressor (vej. no Dieeionario,

tomo n, o n.* C, 418). 3.' Em suppor ainda vivo em 1S6S a GerroSo Galharde,

dando-o como faleeido n’esse anno, qaando 6 ccrio qoe ji o estava desde 1S61,
pelo menos, pois que n'esse anno comejaram a wparecer as obras da sua
ofBcina impressas em nome dos sens herdeiros. 3.* Em attribuir as meneiona-
das Comtiiuifdet ao cardeal infante D. Affonso, sendo ellas de D. JoSo de Mello,

e por este expressamente ordenadas, como se mostra do respectivo frontispi-

cio do livro.

49.

Pa^. 130, lin. 1.—0 pretendido impressor Jeronymo de Miranda, de qoem
dis •exjstir memoria por 1563, sem que todavia elle Ribeiro dos Sanctos aican-

(asse Ter alguma obra sahida dos seus prelos •, 6 evidentemente um sonho.

Quanto a mim, provMU a equivocaf&o do livro Dialogo da ptrfeifio e parUt
nee*$taria$ ao bom medico, impresso no dito anno, por Jotk> Alvares (note-se),

mas do qual foi editor Jeronymo de Miranda.—Vej. o mais que digo a eate

proposito no Diccionario, tomo i, artigo A/fotuo de Miranda.

Pag. 131, lin. 7.— Remette o leitormu^ o cap

esta apenas quatro capitulosi Como
. XI da sua Memoria, tendo

Pag. 133, lin. 9.— Falando de Joito de Borgo, a quern chama impreteor,

quando s6 foi livreiro, menciona inexactamente como impressa por elle a obra
ue Resende Ludoviea Sigwe TUmubu, que o foi pelos herdeiros de Galharde,

no anno citado de 1561, como acima digo.

Piq;. 136, lin. 1.—Dons erros se eommettem n’este logar, citando a obra
Memorial doe peeeadot de Garcia de Resende: o l.° e dal-a como impressa em
1513, sendo-o realmente em 1531 ;

o 3.* em diser que o impressor fdra Bo-
nhomini, quando o foi GermSo Galharde. Tudo se pdde verihcar em presenpa
do exemplar existente na Bibl. Nac., indicado pelo proprio auctor da Memorta.

Pag. 136, lin. 3.— A Ordenagao da ordem do htiso tambem nSo foi im-
pressa por JoSo Pedro de Bonhomini, mas aim por Germgo Galharde.

54.

Pag. 136, lin. 13.— Aqui temos outra notabilissima e indesculpavel inad-

verteocia do auctor, quo imagina ser Jorge Rodrigues, que imprimiu em 1546

0 Morte de Confeteoru, o mesmo que ao flm de oitenta e dous annos imprimiu

em 1638 a Deeada tereeira de Jooo de Barroil— Ou houve necessariamente

dous impressores d’este nome, tanto mais que o segundo ainda estampava obras

em seus prelos no anno de 1641, ou enUo o nosso douto aeademico trocou

era Jorge Rodrigues o nome de JoSo Rodrigues, que seria talvez o impressor

que estampon em Lisboa, 1546 o Norte de Confeuorts. escripto em castelhano

^r Francisco de Mon^o. (Ainda nSo vi exemplar d’esta obra para resolver

a duvida, entretanto vej. as Notieiae deronologicai da Vnivertidade de Coimbra,

pag. 559 e 560, que tatves langam alguma luz sobre este ponto.)

Pag. 139, nota (a).— Erradamente chama a Antonio Craesbeeck filho do
impressor Pedro Craesbeeck, quando a verdade i ter elle sido seu neto, 6lho

de Lourenco Craesbeeck.
56.

Pag. 130, lin. 10.— Diz que Thom^ Carvalho «f<5ro impreteor em Coimbra
tomo VI 14
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por 1569, sem comfudo rpcordar-sc do liavcr visto cdifOes suas.» E do facto

como poderia vel-as, so Thomii Carvalho sdmonto existiu no seculo sogiiiiite,

florecendo polos annos do 1653 a 1672? Algum apontaniento mat tornado, em
quo o algarismo 6 so trocou por 5, dou causa provaveluonte a osta confusio

e anachronismo.
57.

Pag. 132, lin. 5.—0 impressor Vicento Alvaros foi aqui sem duvida in-

trodnzido por engano, porquo pertence ao seculo xvii, e noreceu nos annos

de 1607 a 1626. Iinprinnu os Lusiadas do Oinoos eni 1612, e varios outros li-

vros no periodo indicado.

58.

Pag. 142, lin. 3.— Erradamentc so diz quo fdra Pedro Craesbeeck o im-

pressor da Arte de Reimr estainpada em Bucellas om 1644, A obra foi real-

mente impressa por Paulo, e nSo por Pedro Craesbeeck, que ja era a esse tempo
falecido desde alguns annos.

59.

Pag. 143, lin. ultima.— Por erro (provavcimente de copia) apparecem aqui

uma confusSo e transtorno absolutes. V^in primeiro mencionada: Jornada de

JoSo Tavares por Vellez Guerreiro, 1718— e logo em .seguida : Jornada que An-
tonio d'Albuquerque fez, etc., que d nem mais nem incnos a ine.su)a obra que
se pretendeu indicar na prinieira designa^ao. A.ssim beam parecendo duas di-

versas, quando em verdade ha sd uma, nao existindo a prinieira senSo no des-

cuido do copista, ou de quern quer que seja.

60.

Pag. 145 a 147.—A Lista dos impressores do seculo xvn conteiida n'eslas

paginas, envolve tambem .algumas duplica^Oes, e aeba-se sobretudo mui defi-

ciente, faltando-Ihe nSo menos que os nomes de quinze typographos, cuja exis-

tencia d attestada pela de obras quo elles imprimirain, e que vSo descriptas e

accusadas no presenle Diccionario. Os que estSo n’este caso, omittidos na lisla

de Ribeiro, s5o: Antonio Dias da (Tosta, Antonio Manescal, Antonio SimOcs,

Domingos da Fonseca, Filippe Villela, Francisco SimOe.s, Jolo Alvares de I.,eao,

JoSo Antunes, JoSo Leite Pereira, Manuel Cardoso, Pedro Vansitiecarspel, Ro-
drigo de Carvalho Coutinho, Sancio Reltrando, Thomd Carvalho e Victorino

Alvares.

A vista de tantos enganos e descuidos como os que ficam apontados, e de
outros que nSo deixarSu de existir, embhora faltasse atd hoje opportunidade
para verifical-os, creio ser exuberantemente denionstrada a necessidade de re-

formar e corrigir aquellas Uemorias, que no estado em qiie acham tdem n3o
poucas vezes servido de guias infieis e perigosas aos que as consullam com de-
sejo de instruir-se; os quaes, deslumbrados de uma parte pcio credito do au-
ctor, e carecendo por outra de critica sufliciente, e dos nieios de averiguar e
confrontar as cousas pur si proprios, sao induzidos ao erro quando conham de
acertar com a verdade. Muitos d'estes enganos e inexactidOes andam pro-
palados ero escriptos mais modemos, para onde passaram, aggravados ds ve-
zes por defeito de intelligencia ou erroneas interpreta^oes: do que seria facil

dar uma tflo extensa quanto enfadonha resenha. Ndo sdo dos que menus pec-
cam n’esta parte uns Ensaios sobre a historia da imprensa, emprehendidos com
mais curiosidade que prohciencia, e vindos d luz no Almannch Uluslrado r.

encpelopedico (Lisboa, 1857, 8.° pequeno). Ahi occupam de pag. 1 a 78. No que
diz principalmente respeito a Portugal essa compila^do acna-se eivada de er-
ros, bebidos quasi todos nas Memorias de Ribeiro dos Sanctos, que o aurtor
dos Ensaios copiou cegamente sem critica nem escolha, e juntando a elles ou-
tros, provenientes de proprio descuido, ou de induc^Oes inenos pensadas. Su-
mite maleriam vestris, etc.

Desculpe-me elle, quern quer que seja, falar assim; certo de que no que
levo dito dSo entrou, nem ainda remotamente, a inten;So de offenoel-o.
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HENASSES ou MEKA88EH REN ISRAEL, judcu portugnex, na-

tural dr Lisboa, d'onde se evadiu cum seu pae para Amsterdam, fugindo

perscguifOcs da Inquisifiio. Annos drpois passou a Inglaterra, e a final reti-

rou-se para Middelburg, e abi mon ru aos cincoenta e tres annos de edade no
de 1650. Foi proclamado por seus contrmporaneos como o tnais douto e illus-

trado nitre todos os rabbis, ou doulorrs israclitas d’aqurlle seculo. Vej. os elo-

gios que Ihe tereram varios nuctores n criticos, e junUmente algumas noticias

da sua vida na Memoria de Antonio Ribeiro dos Sanctas, inserta nas de LUI0-

ralura da Academia, tonio in, pag. 331 e srguintrs.

Entre o grande numero de obras que compor. em varios idiomas, cujoa

titulos podem ver-se no logar cilado, e na UM. de Barbosa, contam-se os ae-

guintes, escriptos cm portugiicz;

1651) Gratulofdo ao principe de Orange Frederieo Henrique, no sua vinda

a nossa synagoga, em companhia da rai/nha Henriqueta Maria, comorte de Car-
los, rey da Grande Brilannia. Amsterdam SS de Mavo 5403 (Anno de Christo

164SL 4.»

Tal 6 o titulo exacto d'rste opusculo, transcripto no Catalogo dos lirrot

da bibliotheca do falecido Isaac da Costa (Amsterdam, 1861), a pag. 86, sob
n." 3300, ii vista de urn exemplar que prrtencia a dita livraria, riquissima n'esta

especialidade. Abi vcm iudicado o dito exemplar com a nota de rarittimo; e

com efieito nSo acho memoria de que alguin outro apparecesse atd agora em
local conhecido. Barbosa, que parcco haver tido pn.>sente a obra, pois d’ella

cita atd um pequeno treclio, cm queoauctorsedeclaraporlugite:, ou funtaxo,

errou comtudo ao descrever o titulo, que segundo ellc e; Orafdo gratvlatoria

d rainha da Suetia e Principe de Orange, indo risilar a synagoga de Amster-
dam. E o mais d, que nAo declara que ella se imprimissel Nos mesmos erros

incorreu Hibeiro dos Sanctns fMemoria dita. pag. ’m7), mostrando que sd tinha

de tal obra a noticia que Ihe dava a Bibl. Lus.

1653) Thesouro Jos Dinim (ou Ritos) que 0 poro de Israel e obrigado saber

e obserrar. (Amsterdam.) For Eliahu Aboan 5405 (1645) 8.”— Contdm t.*,3.*,

3.* e 4.* partes, ou livros.

1653) Thesouro dos Dinim, ultima parte, na qual se cont^m todos os prt-

eeitos, ritos e cerimonias que tocam a uma perfeita Economica. Dedica-a aos

mui nobres e magniheos senhores Abrohao e Ishak Israel Pereyra. Amsterdam,
na OfiSc. de Joseph ben Israel, seu filho, 5407 (1647). 8.“—Ao rosto segue-ee

a dedicatoria (datada de Amsterdam a 13 de Tamuz ^7), um prologo ao lei-

tor, e outro As mui no6res e honeslissimas senhoras tie sua nag&o portugueza

;

o que tudo occupa 14 paginas sem numer.afSo; vem depois a obra, dividida

era tres tractados: l.° do roatrimonio (que d subdividido em duas partes, uma
da parte conjugal da casa, outra da mullier casada, viuva, cunhada e repudiada)

com quarenta e dous capitulos; 3.° da parte paternal, nove capitulos; 3.* da
parte senhorial c ptMsessoria, treze capitulos. Occupa tudo 310 pag., a que se

segue a taboada ou indice final, erratas e notas em oito pag. inuumeradas.
0 n.° 1653 de que parece existirem duas ou tres edi(5es (sa nilo d que da

parte dos bibliographos tenba havido cquivoco, ou confusSo ao descreverem
esta rarissima obraj d com efieito um verdadeiro thesouro para aquelles em
cuja gra(a foi escripto. E um compendio da Misnah, em que se explicam os

vestidos, ora^Oes, ben;Sos, feslividades, jeiuns, viandas licitas e vedadas, final-

mente todos os ritos e ceremonias dos judeus.

0 supracitado Isaac da (iosta possuia na sua bibliotheca exemplares dos
)].** 1653 e 16<’>3 os quaes se acham mcncionados no respectivo Catalogo, a pag.

86, sob n.** 3303 e 3304 com a nota de extremamente raros. E mats possuia

da ultima parte (n.* 1653) outro exemplar de cdi;So diversa, sem designagao de
logar, nem de anno da impressao. Do mesmo n.° 1653 ha, ou houve tambem
um exemplar na Bibl. Real (hoje Imperial) de Paris, como constava do seu
Catalogo impresso, a pag. 73.
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Como specimen da linguagem e estylo d’eete livro, e j»las curiosas noU-
cias bibliognpbicas que o anctor de si nos (U, transcreverei aqui am dos seas

prologos, conservadas escrupolosamente as palavras escripUs taes quaes, com
a propria, bem que irregular orlhograpbia

:

• MENASSEH BtN ISRAEL AO LECTOR. »

• Auendo o famoso e invictissimo capiUo David, alcanpado aquella cdme-
moravel victoria contra os Amalequitas, presagio inlalivel do futuro, conta a

S. S. q. immediatamente o fez a saber a todos os seus confederados e amigos;

e repartindo entre elles o despojo, Ibes mandou dizer Ey$ aqui a ms donativo.

Desla aorte eu. Lector amigo, avendo dado fim a esta empreza, ndo menos dif-

ficultoea jd a minha ruda pena (por as infinitas e trabalbosas ocupa^ns que
roe molestaO) como aquella A lan(a de David, julguey a precisa oWigafdo fa-

zerto saber, entendendo, celebraras, como zeloso o assumpto
;
pois oje perdida

a Monarcbia, estas sSo as roais heroycas cmpresas, e difficultosas conquistas,

que de nos se podem esperar em nossa humilde fortuna. E do mesmo modo
que gratissimamente fordo recebidos os despojos de David, assi espero que
estes ritoa sagrados, alcancem geral aplauso; a imita^do do mesmo Davia, o
qual dezia gozoto eu sobre leu dUo como se ackasse hu detpojo grande.

«Este be Lector, o onzeno liuro que ey escrito; alem de roais de 4S0.

PredieacOes cO summo aplauso aceitas ae 25. annos. a esta parte que gozo a

dignidade de Habam de Kaal. E mays de 300 Epislolas escritas a varios letra-

dos e aenbores, sobre muy divcrsas c diflicultosas questoens. Tenho tambe en-

tre mdos as aeguintes obras.

1. A terceyra parte de nosso Conciliador.

2. Notas sobre todas as obras de Flavio Josepho.

3. A Biblioteca Sacra, de todos os livros que ate agora se estampardo entre

os nossos, tempo, e iuizo.

i. Da divinidade da Ley de Moseh contra Atheistas.

6. Fioalmente a historia de todos nossos successos, de ddde acabou Jose-

pho ate nossos tempos: liuros em os quaes ponho todos roeus eetudoe, e q.

o mundo esU ba muytos dias csperando. E porque summamente dezejo dalbm

A laz, e as grandes e molcstas ocupacAiens, tanto geraea como particulares, me
privSo este intento, fasso saber a os presentes, e a todos a quern cbegar esta

noesa, que se ouver pessoa, ou pesaoas que queirdo assistir e ajudar este pen-
samento, que estou pronto hilas dando a luz anualmente, de que ndo sd Ibes

resultard grdde nome, e gloria, mas tambero nas edicoens avansardo largamente

o espendido. E sejame licito dizer, que ndo se achara para este effeito facii-

mente, nS quS tenna noticia de mais liuros, oem conbecimento de dez linguae

como eu. Ford deixando isto a parte, se a o Altissiroo Senbor, for isto agra-

daveL eu espero deparara algum meyo conviniente. Entre tanto zeloso Lector,

ajuda este intento com a bcnevola aceita^do de quern se occupa em teu ser-

uifo, porque fazendo o, eu ficarey animado, e tu coropriras cd o que deues a
tua obrigafdo. Vale. •

Em Lisboa bavia um exemplar de toda a obra na copiosissima livraria do
extincto convento de S. Francisco da cidade.

E para os que n’isto por qualquer roodo se interessarem, darei aqui no-
ticia de dons exemplares conbecidos de outras obras do auctor, posto que es-

eriptos em lingua castelbana, mas preciosos egualmente pels raridade.

1K(4) De la ressurreccion de lot muertoi : librot ni. En lot qualet contra

lot iaduceot te jn% era la immortalidad del alma y ressurreccion de lot muer-
toi, etc. Obra ae lot divinat lelrat y anligot tabiot eolegida. Amiterdam, en
eata y S cotta del autor. AHo 5396 de la creacion del mundo. i2.° de xxiv-187
pag., afors as do indice final.— Existe na livraria de Jesus.— E note-se que d
roister conigir uma inexplicavel equivoca^o, em que cabin Ribeiro dos San-
clos a proposito d’esta oora, na Memoria citada, pag. 340 e 341

;
pois decla-
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nndo-a impressa em 1636, diz logo em seguida oue ella sd fdra publicada de-
pois do obito do auctor, cuja data elle proprio Ribeiro poucaa paginas antes

aasignm em 16S6I

1665) Eiperanfa de I/raei. Trata dei etparzimiento dt loi 10 tribtu, con

muchos pufitoi y hutorias euriotat. Amsterdam, en easa de Semuel tea Israel

Soeiro SilO (16S0). 8.°—Tinha urn exemplar o sobredido Isaac da Costa, como
coDSta do aeu Catalogo, a pag. 88.

MEMM) PACHECO DE BRITO, do qual Barbosa diz apeoas que fdra

Professor de Mathemaiica, sem comtudo nos declarar mais aignma eircumstan-

cia da sua vida, o que di bem a crer que as ignorava. Seri este, pela identi-

dade de nome, e coincidencia dos tempos, o proprio medico Kendo Pacheco,
que representa um papel como que mysterioso, e nSo sei atd que ponto histo-

nco, nas aventuras tragico-romanticas do pasteleiro Gabriel d'Espino^ en-

forcado em Madrigal pela tentative de querer arrebatar da fronte a Filippe II

a corda porturaeza, ngurando-so o veraadeiro D. SebastUo? (Vej. a eate res-

peito nas Lenaas peninsulares do sr. Josd de Torres, o tomo ii, de pag. 29 em
diante.) NSo sei, nem tambem me consta que exista impresso de Kendo Pa-
checo mais que o seguinte opusculo:

16S6) fCJ Discurso em os dous phaenominos aereos do anno de 1618. Lis-

boa, por Pedro Craesbeeck 1619. 4.' de 20 folhas sem numera{So.—Com erro

visivet, provavelmente por falta da revisSo typographies, sc indica na Bibl. Lus.

esta edi(So como de lolS, o quo d manifestamente iropossivel. NSo obstante,

esse erro passoii, sem algum reparo como tantos outros, para o pseudo-Coto-
logo da Academia; e nSo sent motivo para admira(.to que dos nossos biblioma-

niacos, que costumam jurar nas palavras do Catalogo, algum prosiga ainda nas
diligencias de descobrir a edifSo feita em 1615, de uma obra que se reporta a
um successo occorrido tres annos depois!

A edifSo existente de 1619 d hojc rarissima. D'ella nSo vi atd agora mais
que um s6 exemplar, que ha annos comprei, enquadernado com outra opus-
culos de egual raridade em um livro de miscellaneas do seculo xvii, que o acaso

me deparou.

Ja no Diceionario, tomo v, artigo Manuel Boearro Franees, alludi a este

opusculo, e a outros do mesmo assumpto, que tambem conserve eolligidos.

ucapou, pordm, mencionar aiuda outro, esenpto em latim por Luis de Avel-

lar, mestre em artes, filho de Andrd Avellar (de quern tracto no tomo i). 0 seu

titulo d

:

Nox AUiea, hoc est. Dialogue de impressioni melheorotogiea Sf Cometa, Anns
Domini 1618. Conimbricse, apud Nicolaum Carvalho 1619. 4.*

MERCUHIO, jomal litterario. (Vej. Paulo Midosi Junior.)

HERCURIO LU8ITANO. (Vej. Theodora Jose Bieneardi.)

1687) MCRCCRIO PORTUGIIEZ, com as novas da guerra entre Por-
tugal e Castdia. Lisboa, por Henrique Valente de Oliveira 1663 a 1667.—JS

no tomo I, n.' A, 1882, e tomo in, n.° G, 108, tractei d’esta collecpSo, dizendo

o que a seu respeito se me offerecia no sentido bibliographico. Os leitores que
deaejarem saber mais alguma cousa poderSo consultar o Catalogo dos Auetores

A /rente do tomo i (e unico) do Diceionario da lingua portue/uexa da Acade-
mia, a pag. CLV, que nSo transcrevo, por extenso em demasia, e ahi acfaarSo

eom que contentar a sua curiosidade.

1688) HERCURIO GRAMMATICAL, dirtptdo oos esludiosos da <m-
tfua latina em Porlssgai. eom a notieia do wna Diela da Grammatiea, na ses-

tdo terteira, se conniltou e deferminou soore o Novo methodo da Grammatiea
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Latina, qiie para uso das eschotas e da Real Casa das Necessidades ordenou e

compoz a Congrerjoedo do Oratorio. Por Philiarco Pherepono. Em Augusta: na
Imp. lie Martinhi) Veith 1753. de 87 pjg.

Sob o pseudonymo referido se ilisfarpiu, dizem, o P. Francisco Antonio,

jesuita, para dar a liiz estc opusculo, um dos niuitos que a Companhia o seus

adherentes publlcaram contra os congregndos do Oi'atorio, para coinbater o
novo systems do ensino grammatical, quo os Nerys pretendiani introduzir, e

com que omtim triumpharam dos seus aiitagonistas.

Aldm d'este, e dos que podcin consultar-se nos artigos Jose Caelano, Ma-
Huel Mendes Moniz, JUanuel Jose dc Paiva, etc. saiiiram ainda com respeito a

esta contenda muitos follietos avulsos, e anonymos, taes como;
Progretso da Academia Grammatical, sessdo 4. d'este presente mez, e dis-

curso que recilou o porteiro da satla grande. Sem frontispicio, 4.'' de 7 pag.

Papel dc mala-burrdo (sic) a que passaram enroltos em pretas lagrtmas de

penoso xnstrnmenlo, os sentidissimos ais e doiorosos grilos da senhora D. Gram-
matica, sobre os concUisues publicas que no Hospital Real da Cdrte se defende-

ram aos 30 de .Abril d’este anno de 17.52. Dado ao publico por Papirio da Mata
Caslanho, presado leal amante da mesma senhora. Madrid, cn la Imprcnta de
Francisco (iuevarz: Sem designafSo de anno. 4." de 23 pag.

Advirta-se, que as indicafiJes Augusta, Madrid, etc. postas n'estes papeis,

sio todas manifestamente falsas, conhecendu-se de mais que fnram impresses

em Lisboa, empregando os auclores aquelle disfarce para falarem mais A von-

tade contra os adversarios, usando de plira.so. c allusdos, que a censura mal
podia auctorisar, quando na impress&u dc taes papeis se seguisse n processo

legal. 0 P. Antonio Pe,eira refutou algum.as d’estas produccSes na Defensa do
Noro Methodo (Diccionario, tomo i, n.° A, 1209).

1659) MERCL'RIO PHILOSOPHICO, dirigido aos vhitosophos de Por-
tugal, com a noticia dos artigos que na Dicta imperial de Philosoptua na sessdo

quinta, se consultaram e mandaram propir d Phqsiea experimental da Real Casa
de Nossa Senhora das Necessidades, a fim de estabelecer uma perfeita paz entre

a Philosophia moderna e antiga. Por Phitiarco Phei-epono. Em Augusta, na
Imp. de Martinho Veith 1752. 4.” de 79 pag.

Este, que esta no caso do immero precedente, e foi provavelmente obra
do mesmo aiiclor, dirige-se contra o ensino da Physica moderna ou experi-

mental, que 0 P. Theouoro de Almeida coineeara a ensaiar por aquelles tem-
pos lias aulas da disa das Necessidades, Icndo yi no anno antecedente dado a
publico o tomo i da sua Reci-ea^ao Phdosophica.—Vej. outro opusculo de ma-
teria analoga no artigo Palinodia manifesla, etc.

1660) D. MIGUEL 1 .”, obra a mais completa e concludente que lem ap-
parecido na Eurojni sobre a legitimidade e inauferireis direitos do sr. D. .Mi-

guel I ao throno de Portugal. Traduzido do original francez. Lisboa, Imp. Regia
1828. 4.“ de 139 pag.— Ibi, na mesma Imp. 1829. 4.“ de viii-140 p.ag., com
uma estampa representando a appari(3o de Christo a D. Aflbnso Henriques.

Tern uma prefafSo do P. Josd Agostinho de Macedo.

Esta obra faz no original fraricez parte de outra mais extensa, a qual se
intitula: Legitimile Portugaise. Paris, Imp, de P, Delaforest (Merinval), 8,” gr.

de xxxiv-7o2-44 pag., e mais uma de erratas. Duas edifiies, primeira em 1827,
e segunda em 1830. Posto que nSo declare o nome do auctor, muitos com fuu-
damento Julgam dever attribuil-a ao .sr. Antonio Ribeiro Saraiva.

Heunirei aqiii a indicafJo d’esta a de oulros escriptos anonymos, publi-
cados pela mesma epocha e cm egual sentido; havendo aldm d’estes muitm ou-
tros que ja Gcam, ou irio ainda descriptos sob os nomes de seus auctores.

A Jnglaterra e D. Miguel: traduegdo do francez, accrescentada com algu-
mas uotas. Londres, 1828. 8.° gr. de 72 pag.
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Depreea^ affecluosa ao tr. D. Miguel I, pelo badiarel Jo3o Antonio de

Oliveira. Lisboa, Imp. Rogia 1828. Fol. de 4 pag.

A Legitima succemdo, comprotada pela legalidadt dos factot. Analyte poli-

lica. Lisboa, Imp. de Eugenio Aiiguslo 1828. 4.* de 22 pag.

DemontlrafSo dos direitos do sr. D. Miguel d eoroa de Portugal, Lisboa,

Imp. Regia 1828. 4.” df 18 pag.

Exame da Constiluicdo de D. Pedro, e dos direitos do sr. D. Miguel. Lis-

boa, Typ de Rullides 1828. 4.” de’;J2 pag.— Para a sogunda edi(5o, vej. Jose

Pinto Cardoso Beja.

Parabens d nafdo porlugueza, ou grito da homra sobre a oinda do tr. D. Mi-
guel. Lisboa, Imp. Reg. 1828. 4.“ de 18 pag.

Quern e o legilimo reif Inrestiga^ p^itica sobre o legilimo suceettor d co-

rda de Portugal. Lisboa, Imp. de Eugenio Augusto 1828. 4.” de 19 pag.

O folheto iQuem e o legitimo reife victoriosamenie vindicado das frivolas

impugnoMs de um portvguez residents em Ijmdres. Lisboa, Imp. Regia 1828.
4.° de do pag.

Golpe de vista em gue em eompendio . .. se propoem as razCes e fundamen-
tot gue demonslram ... a legitimidade dot direitos d'elrei o tr. D. Miguel I,

etc. Por • • • LisUia, Imp. Regia 1829. 4.“ de 19 pag.

Algumas palavras em resposta ao gue certas pessoas Idem dito e avangado
dcerca do govemo portuguez, etc. etc. Londres, T^p. de fi. Sehulze 1831. 8.*

gr.— Ibi, iia rnesma Typ. (por scgunda vez) 1832 . 8.' gr. de 98 pag., e ma^
utna com a errata.

Demonstragao politico, ou ensaio dos direitos do imperador do Brasil a
succestdo e d corda de Portugal. Lisboa, Imp. Regia 1829. 4.”

Falsidades do Manifesto dos revolucionarios do Porto, ou refutagao analy-

tico dos crros gue se contem no mesmo Manifesto. Lisboa, Imp. Regia 1828. 4.'

Brevet reftexues sobre a nuUidade das duat Cartas constitucionaes, em gue

se mostram os funestos effeitos gue d'ellas Um resuUado a Portugal, etc. Por um
anonymo. Lisboa, Typ. de BulhOes 1829. 4.* de 94 pag.

liltimos recursos dos antagonistas do dogma da legitimidade, reduzidot d ul-

tima confutapio. Conclutdo poUlica pelo auctor do folheto 'Quern b o legitimo

rei?'> Lisboa, na OfBc. de F. Ferreira da Silva, sem anno, i." de vi-Do pag.

A expedigao de D. Pedro, ou a neutralidade em ditfarce. Por Guilherme
Walton. Traduzido do inglez (1.* e 2.* edi(ilo). Lisboa, Imp. da Rua dos Fan-
queiros n.° 129 B, 1832. i." de 31 pag.— Ha outra traduc(2o d’este opusculo.

V. Joaguim los^ Pedro leopes.

Ultimo detengano: opusculo moral e politico em addiguo ds ultimas palavrat

do grande Jose Agostitdto de Macedo. Lisboa, Imp. Regia 1831. 4.° de 12 pag.
Du complot contre le prince D. Miguel, infant de Portugal, ou introduction

d I'histoire secrete du cabinet de Lisbonne, par un loyal portugais. Paris, Imp.
de B^thune 1826. 8." gr. de 45 pag.— Prdvavelmenie escripto por Heliodoro
Jacinto de Araujo Cayneiro?

Para outros escriplos publicados no mesmo periodo e com doutrinas ana-
logaa, vej. no Diceionario os artigos: Antonio Joaguim de Gouvia Pinto, An-
tonio Ribeiro Saraiva, Constantino Pereira da Costa, Filippe Nery Soares de
Avellar, D. Fir. Fortunato de S. Boavenlura, Faustina Jose da Madre de Deus,
Francisco de Paula Ferreira da Cotta. Francisco Freire de Mello, Francisco
Reereio, Jodo Chrytoslomo do Couto e Mello, Jodo da Cunha Neves Carvalho,
Joaguim Antonio de Lemos Seixat Casfd-branco, Joaguim Jose Pedro Lopes,
Jose Aecurtio das Neves, Jose Agostinho de Macedo, Jose Luis Pinto de Quei-
roz, Jose Pinto Cardoso Beja, D. Luis Antonio Carlos Furtado, Manuel A'on-
cisco de Barros etc., visconde de Santarem, Manuel Jose Gomes de Abreu Vidal,
Fr . Mattheus da AMumpfuo Branddo, Victorina Jose Luis Moreira da Guerra,
etc., e no supplemeolo, Ahito BuHa Pereira de Mirastda, Antonio Pimentel
Soares, etc., etc.
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FR. MIGUEL DAS ALMAS 8ANCTA8,Fnuiciieano, natural dotermo
deValenca do Minbo.—E.

1661) Clamores feitot ao eeo, tuspiros dadot tia terra lanela de JerusaUm;
lagrimas e tormenlot com que m Palestina aeabam ai cidat o* fiOiot do lera-

phico padre S. FVaneitco, gue reeidem n'aqueUet mnciot logaret: gragat que thee

edo eoneedidas, e a leus bemfeitoree, com cuja diligencia e esmolat te cotuertam

;

mercit com que euo premiados, e outras mats imporlantet noticias. Porto, na
Offic. Prototypa Episcopal 1739. 8.°— EdirSo accusada por Barbosa, porim de

que se nSo tern encontrado exemplares. Em logar d'etsa apparece outra, nlo
mencionada pelo nosso bibliograpno, Lisboa, na Offic. de Miguel Manescal da
Costa 17S5. 8 .

0
, e d tambein pouco vulpr.

A proposito d'esta obra, occorre oar aqui noticia de varios oposeulos de

assumpto analom, e quasi todos anonymos, que nlo poderam entrar commo-
damente em outra parte; acbando-se aliis mencionaoas no Diceionario sob o

nome de seus auctores muitas obras, algumas de inaior tomo, e maia ou menos
notaveis, que tractam da descripglo dos sanctos logares ero Jerusalem, e das

cousas que Ihes slo relatives. Podem ver-se nos aKigos Pr. AnUmio de Saucto

Agottinho, Fr. Antonio do Sacramento, P. Francitco Guerreiro, Fr. JoSo Ba-
ptiita de Sancto Antonio, Pr. Gaetano da Piedade, Fr. Joao de Jetue Christo,

Pr. Joao dot Praseret, Pr. PantaUao de Aoeiro, Summario (brevej dot conven-

lot, etc.—Vide tambem o artigo Joao Buitauante.

Eis os opusculos alludidos

;

1.

* Breve e dittincta relagdo da tedifdo popular, que na ddade de Jerusa-

lem te levantou contra os rdigiotot de S. Francisco, giu halntam e oeneram os

sagradot vettigiot da nossa redempgao. Por Pr, JoSo de Sancto Ambrosia, etc.

Lisboa, na Offic. de Miguel Manesi^ 1716. &.° de 18 pae.

2.

* Verdadeira e individual relagSo do que te tern Obrado em Constantino-

pla tobre a reedi/ieagdo do templo do Sancto Sepukhro de Jesu Christo, situado

na sancta ddade de Jerusalem, etc. Mandada imprimir pelo commisiiario geral

Fr. JoSo das Cbagas. Lisboa, na Offic. de Jesd Manescal 1722. 4.° de 43 pag.

—£ traduzida do italiano.

3.

° Funesta e lamentarel relagao do que tuecedeu em 30 de Abril do anno
de 17S6 na ddade maritima de Jafa. quarenla milhat (au quasi quaiorseleguatj

distante da sancta ddade de Jerusalem, causado por uma tummtuosa rcvolugdo

de arabiot e turcos contra os religiotot menoret do teraphico P. S. Francisco, a
quern estd entregue a eustodia e guarda dos sanctos logares, etc. Eseripla pelo

P. Fr. Theodora, parocho curato (ranees, etc. Fidmente traduxida da lingua iia-

liana por nm religioto da provincia de PortugaL Lisboa, na Offic. de Miguel

Rodrigues 1757. 4.° de 11 pag.
4:° Ndida do grande milagre que Deut nosso tenbor foi tervido obrar na

sancta ddade de Jerusalem, no anno de 1 760, por tupplieat dot padres do sancto

Sepulehro, etc. Lisboa, na Offic. de Ignacio Nogueira Xisto 1760. 4.* de 8 pag.

S.° Copia de uma carta escripta pelo P. Guardido do real coneento de Ma-
quinet, e vtce-prefeito das sanctos mitsSet, que not partes da Barberia conterva

a religiosa protnneia de S. Dioqo dot padres frandteanot descalgot, ao Padre
procurador d'ellat. Lisboa, sem designa^ da Typ. 1756. 4.'* de 8 pag.

Sequer cm razSo da sua raridade, descrererei ainda um livro, posto que
escripto em caslelhano, e por auctor bespanbol. Intitula-se

:

lAuero de la tierra sancta, ygrandezat de Egypto y Monte-Sinay, agora
nueuamente vistas y eser^at por Pedro de Escobar Ctdiega de Vaea de la orden
de lot cauaUeros Templariot de la sancta Crus de Hierutalem, dirigida al Principe
de Patemoy. Valladoli en eata de Bernardino de Sancto Doming que en gloria
tea. Ano de 1587. 8.° de xvi (innumeradas)-201 folhas numenulas pela frente, a
que w seguem mais 7 sem numwa^, contendo a Tabla de las cotat notablet.

E uma cspecie de noema on aescripgSo narrativa em vinte e cineo can-
tos, de versos bendecasyllabos soltos.
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P. MIGUEL DE ALMEIDA, Jesuita, Reitor do eotlegio de S. Paulo do
Goa, e depots Provincial na India.— Foi natural da villa de Gouvda, e no. no
coU^io de Racbol a 17 de Seplembro de 1683 com 7S annos de cdade, segundo
a deelarafio de Barboea.— E.

1661) Jardim do$ fottorn, an fetlat do anno, na lingua brakmine. Goa,
no eollegio da Companhia 16S8. 8.*— Diz-$e que consta de senndes e practices

dontrinaes, eseriptas na rcferida lingua.

1663) Ctncoprae<tcaaso6reaspalavras«ExDrgensHaria.>iGoa,no mesmo
collegio, 16.

.

Nlo podeodo at^ agora encontrar aigtim exemplar d'estes livros, mal sa-

berei dizer se al6m do que conUm na j:i rcferida lingua, terSo tambem algnma
cousa na portogueza. Em todo o caso sSo obras de extrema raridade, bonrosas
para nds,e a que os orientalislas estrangeiros sabcm dar o devido aprefo, quando
Uem a fortune de obtel-as.

Vei. a respeito d'estas obras o nSo menoa erudito que curioso Entaio hi$-

lorieo da (ingita Coneani, pelo sr. conselheiro Rivara, impresso pela primeira
vez em Nova-Goa, 18S7, servindo de introduccSo i nova edi^ da Orammatiea
da mesma lingua (Dtceionario, tomo iv, n.° J, 1586) c reprodozido em sepa-

rado com a data de 1858, addicionado de noventa documentos ou provas^sti-
ficativas, que seguem de pag. 101 (na qual termina o Eniaio) atd pag. kfiS, em
que Gnda o volume.

D. MIGUEL DA ANNUNCIAI^Ao, Bispo de Coimbra, e Conde do Ar-
lanil, sagrado a 11 de Fevereiro de 1741. Foi natural de Lislm,iiasddo a 18
oe Fevereiro de 1703, e Glho de TrisUo da Cunha c Ataide, prinieiro conde
de Povolide. Na Universidade de Coimbra, onde foi porcionista no collegio da
S. Paulo, recebeu o gran de Doutor em Direito canonico, e estava ja despa-

chado Conductario com privilegio de Lcnte, quando movido por umas missdes

que em Coimbra fizeram os dous varatoianos Fr. Aflbnso dos Prazeres (vej.

no Dieeionario, tomo i) e Fr. Manuel de Dens (idem, no tomo v), resolveu-se

a seguir a vida claustral, toinando n habitn dos conegos regrantes no mosteiro

de Mncta Cruz a 16 de Abril de 1718. No anno de 1737 foi eleito Geral d'aquella

eongregafSo, e pouco depots nomeado por el-rei D. JoSo V, Bispo de Coimbra,
eomo nca dito. Govemou aquella diocese por mats de vinte e septe annos, atd

que, sendo bavido como cnefe e fautor oas seitas dos jacobeus e sigillistas, e

t^do publicado em 8 de Novembro de 1768 uma celebre Patloral, que a Meza
Censoria declarou por sentenga falta, sedicio$a, e infami, foi expulso do bis-

pado, e por ordem do Marquez de Pombal encarceraao no forte de Pedrougos,
onde jaxeu durante oito annos, e teria provavelmente de acabar sens dias, ae

nAo sobreviesse a morte d'el-rei D. Josd, e com ella a soltura dos presos d’estsdo.

Posto em liberdade a 13 de Fevereiro de 1777 voltou para Coimbra, justiGeado

pels rainha D. Maria em uma carta regia mui bonrosa, e reassumiu o exerci-

cio do episetmado de que a morte o pnvou depressa, falecendo a 19 de Agosto
de 1779.

Para a bistoria da Pastoral e do mats que diz respeito a este assumpto,
vqj. a CoUea^ das kitpromsdgadas e senttngas profrridas, etc. (Dieeionario,

tomo It, n.* C, 398); 0 Popular, jornal publicado em Loodies (1814), tomo i,

pag. 143; e 0 artigo intitulado Os jaeoheus portugueses, do ar. coneeo J. de Oli-

veira Berardo, inserto no Liberal de Viseu, n.* 61, de 1 de Dezembro oe 1887, etc.

Este bispo (eujo nome falta na SiN. Im.) deixou impressas doas Disser-

(ofdss latinu, que vem na CoUecfSo da Academia LHurgiea (Dieeionario, tomo
u, n.* C, 363) nos tomos t, a pag. 79, e in a pag. 141.

MIGUEL ANTONIO, que no rosto da obra segninte se diz Presbytero

secular do biamdo de Coimbra. D'elle nio sei mats notidas.—E.

1664) 0 Prigador tnetruido nos gualidadet neeestarias do sen mmislerio.
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primeira parte: e na rhetoriea eccletiaslica proporcionada d etoquencia do pul-

pUo, tegunda parte. Coimbra, na Regia Typ. da Univ. 171M. 8.” de x-319 pag.

MIGUEL ANTONIO CIERA, natural do Piemonte. Encarregado pelo

governo portuguez, juntamente com outro mathematico italiano, JoSo Angelo

Brunclli (Dicaonario, tonin in), da deniarca^So topographica dos limites das

possessdes portuguez^is na America meridional, voltou para Lisboa finda aquella

coinmissito, e foi empregado no ensino das mathematicas, primeiro no Collegio

real dos Nobrcs, e depois na Universidade de Coimbra por occasiJo da reforma

eni 1772. Vej. o Etuaio hiit. tobre as Mathem. em Portugal por Stockier, a

pag. 66.— E.

1665) Os tres lirros de Cicero sobre as obriga^oes civis, traduzidos em Uh-
nua portugueza, para uso do real collegio de Nobres. Lisboa, na OIBc. de Miguel

Manescal da Costa 1766. 16.° de xxlv-155-94-124 pag.— Os exemplares d’esta

edi^ com difliculdade se encontram hojc a venda. A obra foi ultimamente
reimpressa no Rio de Janeiro, 1852. 8.°

0 sr. E. A. Martins Bastos no seu Compendia hist, da Litter, latina, pag. 41,

diz que csta versAo cestd feita em excellente linguagem portugueza*. Apezar
da reconhecida competencia do apreciador, nSo faltara comtuao, creio, quern

se desvie n'esta parte da sua opinido, julgando inadmissivel aquelle superlative.

MIGUEL ANTONIO DE BARROS, nascido em Carvalho d'Este, su-

burbios de Braga, pelos annos de 1772. Seus parentes cram mui pobres, e nlo
podendo dar-llie alguma educac4o, o enviaram para Lisboa aos quinze .annos,

a procuiar modo de vida. Temlo aprendido o olDcio de correeiro, deparou-Ihe
a fortuna conhecimento com alguns litteratos c poctas d’aqiielle tempo, cujo

tracto concorreu para que n'elle se desenvolvesse a propensio para os versos,

conseguindo supprir amplamente com o talento natural a mingoa de cultura,

e os estudos que de todo Ihe faltavam. Comcgando a distinguir-se como poeta
repentista ou improvisador, conquistou os applauses dos contemporaneos, a
ponto de inspirar ciumes e inveja ao proprio Uocage, que entre as suas fra-

quezas tinha a de aflligir-se, tomando como ofTensivos da sua superioridade os

gabosprodigalisadosaoseu antigodiscipulo! AemulacHo subiude ponto, quando
Undo M.anuel’ Maria composto a sua metamorphose original Areneo e Argira,
Barros apresentou como em competencia a de Cgneo e. Sotino, julgada pelo voto

de alguns entendedores superior aijuella. •Esteladruo d’este correeiro e a minha
sombraU exclamava com doloroso sentimento o auctor do Tritdo e da Uedea .

—

Proseguindo na carreira que enceUra, Barros dera-se exclusivamente a poesia,

abandonando de todo a profissSo mechanica, e renunciando a idea de procu-
rer outros meins esiaveis de subsistencia. Nio satisfeito da aura pcmular que
eozava como poeta lyrico, tentou alguns ensaios dramaticos, que levados i scena
foram bem acolhidos do publico; o successo obtido o animou para continuar
n’essa carreira. Naturalmente pregiiifoso, cuidou achar no mister de escriptor

dramatico os recursos de que carecia para comprar o plo quotidiano com pouco
trabalho, e a isso se limitiu^m todos os seus desejos e ambigdes. Durante mui-
tos annos compoz e traduziu de oliicio para os theatros nacionaes elogios e
dramas, passanuo o resto do tempo na crapula e devassidio, cujos elTeitos Ihe
minaram a existencia. Atacado de molestias syphiliticas, que por descuradas
degeneraram a final na terrivel e ascorosa enfermidade (la elephantiase, s6,

miseravel e attribulado, passou tristemente os ultioios dias, finando-se em 1827,
em uma pobre casa na rua dos Canos, e legando apenas aos vindouros apou-
cadas e limitadissimas reliquias de urn ingenho tSo mal aproveitadol—Vei. a
sua biographia, cscripta pelo seu contemporaneo e amigo J. H. da Costa e Silva,

no Ramalhete, tomo vii (1844), a pag. 59 e seguintes.— E.

1666) Ulgssea libertada: drama (dlegorieo, representado no thealro do Sa-
itre. ListMM, na Offic. de JoSo Evangelista Garcez 1808. 8.° de 34 pag.
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1667) 0 Umplo de Marie: drama representado no theairo do SalUre. Lis-

boa, na Imp. Repia IHll. 8.* de 1.5 pay,

1668) 0 Triumpho: drama aUegortco, representado no theairo da Bua dos

Condes. Li.sboa, na Odic. do J. T. A. Biilhr>e.s 1814. 8.' de 29 pay.

1669) Elefiia d saitdosa memoria de S. M. F. a senhora D. Maria I. Lis-

boa, na Imp. Heyia 1810. 4.’ do 10 p.ig.

1670) Ao retralo d’El-rei. Sonelos. (Qiialm). Lisboa, na Regia OCRc. Sil-

viana 1823. 4.”— Sio oulros tanln.s quartos de papel, sem numerarao especial.

Foram composlo.s para se distriliuircm gratiiitamente por mandado da Ca-

mara Constitucioiial, pur occa.siiiu da sulemne inaupura(:iu do retralo d'El-rci

D. JoSo VI na sala das scssoes da mesma Camara. (Vej. no Diccionario, tomo ii,

o n.* F, 180.)

1671) Poesias olferccidat aos snu rerdadeiros amigos. Lislma, na Imp. de

JoSo Nunes Estevos 1825. S.” de 48 pag.— A melaniorplinse Cynea, Soltna e

Desle, que 6 talvez o ((tie vt?m de niellior n'esta collecgdo, (inha .sido annos
antes publicada anonyma e com algumas incorrec(6es no Jornal de Bellas Ar-
les, ou Mnemosine Lusitana, n." vi do tomo i (1816). Vej.a-se a nota a pag. 168

do niesino volume.

Com esta piiblicarSo, feita n.^s vesperas do scu faiccimento, o auctor pro-

curava nSo applauso.s, ou Iam.i, poreni s6 e unicamente grangear alguns rnin-

goados testues, que the servissem de recurso nas urgentes necessidades da si-

tuai'So mais que pcnusa em que se vLa.— Uizem que prei>arava uma segunda

parte, a qual n4o cheguu a imprimir, porque a inorte se antecipou em pdr

termo 4 sua miseria.

No folbeto • Tributo de gratiddo one a patria consagra, etc.* impressu

em 1801, a pag. 27 vein urn Soneto de Barros, c outro na ‘CoUecfdo dos nows
improvisos ue Bocage*, a pag. 33.

6 no primeiro dos referidos sonetos, qne appareceu o celebre verso

• Randeiras inarciaes enrols, acatna »

que serviu por imiito tempo de pabulo zombeteiro 4 musa satyrica de Bocage.

Entre outros apodns que este ibe dirigiu por tal motivo, ha uin soneto extre-

mamente raro, e lanlo que nem pude achar d’clic copia para inseril-o no tomo i

(la eili(4o das ubras do mesnio Bocage, que preparei e dispuz para o prelo em
1833. Si) depois o obtive, e a)m elle uma resposta de Barros, que nSo i, a meu
ver, nienos cbistosa. Creio que os leitores se nSo desagradarSo de verem aqui

estas duas pe^as ineditas, de que por venture jamais ouviram lalar. Para com-
pleta intelligencia cumprc-lhes, pordm, ter pre.scnte, aldm do que tica dito

no principio d’este artigo, a propria metamorphose de Cyneo e ^ina, a que
Bocage allude principalmente n’esta composi(3o

;

• O lacaio d'Ovidio o tal, que einprebenda

Mnmmar de um servo toda a Caballna;

Fez milagres n-i historia de .Volina,

Ninguem Itae ponba a mita, ningusin a emonde!

A tal Juno a tear inveja accende
;

0 auctor n'esta invenedo ndo desatins;

Sons ditistos Ibe deu, Ulra limno,

Porque a lingua dos passaros entende:

Fai co'os Almeidas e Ricardos vaza;

Seni saber o que dii, consegue a (ama,

Enregelando 4s veies, ert que abraia ;

Ganba 4 noute o laurel com que se enrama,

E tendo de maobd varrido a casa,

Ao mestre correeiro enrola a cama.s
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Agon a reaposta de Miguel, parodiando a invectiva do seu enmio

:

• 0 malbado Boeaga ardaodo amprehaade
Eipalsar Malibdo da Cabaliaa

;

I'm Arjira caotoa, oolro Solina;

Ambas aa mostrem, a a paior aa amaada

:

Dii Boeaga, qua Anor o pailo aecando

Do axlramoao Arando, qua daaatioa

;

A morta o lava prolaccAo diaiaa,

0 aultlo do Paroaao a'aaim o aataada I

Vaidoao am aio pralaada faiar aaia

Co'o anaae cantor d'aotiga fama.

Qua oa inaanaiTais coracOaa abraia;

Vaa ai, qua de carraa'eo a taala enramal
A oympha, qua o laurda, aatA de caaa,

E diiam por abi qua nAo tarn carna!*

Continuemos na enumerafio das obras dispersas de Barros.

No • Telegrapho mrluffuez », n.* 80 de 3 de Novenibro dc 1812, ou tomo ii,

pag. G97, Id-se uma Ode am annoe de D. Mipuel Pereira Forjaz.

Na • CoUee^So dot versos . . . maadadm imprimir por Jose Pedro da. Silva •

(Dieciamario, tomo v, n." 4318), ha quatro Smetos de Barros nas pag. 71, 75,

87 e 127.

Em urn folheto « Tomando a Lisboa em Janeiro de 1813 a ex.“’ Lord Wel-
lin^ont (Dieeionario, loc. cit.) sahiu um Sonelo do mesmo'; c outro no folheto

• Versos ao annicersario de S. A. 7i. o Principe Rtftenle em t813.»

Em outro folheto iinpresso com o titulo: •Elogio tiara se recitar no real

theatre nacional de S. Carlos, em appUa^ do semnre felieissimo annicersario

de S. A. H. 0 Principe Regente^, etc. (Lisboa, 1813. 8." de 32 pag.) aebam-se
a pag. 9 e 10 dous &melm de Barros a este assumpto.

No • Observador Porluguez, obra de erudieao a recreio’ (1818), tomo i,

pag. 41, vem do sobredito um Sonelo, cm appfauso do actor Victorino Josd

Leite, repre.«entando a parte de D. Pedro na tragedia Mova Castro.

1672) Elaire: tragedia, quo foi, diiem, representada com grande accei-

ta^o. Esta, e outros dramas manuscriptos cm prosa, taes como 0 Prelo vin-

g^ivo, muilas tradnc;Oes e imita^Oes de pe^as nespanholas, monologos e elo-

gios dramalicos, etc. existiam no archive do antigo theatre da Rua dos Condes,
qne ha annos foi todo vendido a peso a um mercieiro pan embrulhoel Um
men amigo conservava em seu poder a seguinte, de que me facultou tinr
eopia:

1673) A apparifoo a el-rat D. Afonso Henriques, ou a batalha de Campo
d’Ottrigm. Drama em i*m aeto, represenlado no theotro da poa-hora em Belem,
em 1814.—Em 280 versos bendeeaayllabos.

Entre as numeroaas composieOes poeticas da sua mo4idade, que de todo
se extraviaram, desappareceu tambem a metamorphose de Pytkis e Boreas, de
aue elle proprio jA nio poude aehar original ou copia, pan reunil-a As outras

dnas que inseriu no folheto publicado em 1825.

maUEL ANTONIO DIAS, natunl da villa da CovilhA, e nascido a 4
de Fevereiro de 1805. Frequentava em 1828 o curso medico da Universidade
de Coimbn, quaodo se via forbade a emignr por virtude dos successes poli-

ticos d'aquelle anno, aconmanbajido o exercito constitucional por Galliza, d’onde
seguiu |»n Inglatem e Franca. Continuou os sens estudos nas Universidades
de Paris e Louvain, e n’esta ultima tomou o gnu de Doutor em Medicina em
24 de Julbo de .18^. Restituido A patria no anno seguinte habilitou-se pan
exeroer a sua profissAo em Portugal, roediante os exames theoricos e pntieos.
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qae as leJs exigem dot medicoi graduados em paizet estran^ros, sendo-lbe

n’essa conformidade conferido o coi^etente diploma em 28 de Haio de 1834.

Em 1838 foi nomeado Delegado do C^nselho de Saude Publics no disiricto de
Oistello-branco; e por diversas vezes Medico do partido municipal not conce-

Ibos da Cbamusca, CovilbS, Santarem, e ultimamente na villa de Torret-novas

em 1888. Tambem em 1846, epocba da revolu(4o do Hinho, foi nomeado Se-

cretario geral do Governo Civil de Santarem pela Junta sovemativa. £ mem-
bro da ^ciedade das Sciencias medicas de Lisboa, da Pnilomatica Brasileira,

e de outras corporafOes scientiflcas e litterarias, e agora condecorado com a

medalba de D. Pedro e D. Maria, em 1862.— E.

1674) As Ultras do barracao, ow o desaffogo de um aeademico sobre as ia-

j^(as do sr. Candida Jose Xavier. Olferecido ao deposUo de Plymouth. Paris,

Tra. de J. Tastu 1829. 8.° gr. de 16 pag.— Sahiu com as iniciaes M. A. D.—Dif-

ficil boje de acbar, como o sao todos os opusculos e pajpeis avulsos, publicados

pelos portuguezes emigrados no periodu de 1828 a 18^3.

Ib75) Carta dirigida ao Padre Amaro pelo auclor do prtmetro Desaffogo.

Paris, Inu). de J. Tastu 1829. 8.° gr. de 8 pag.

1676) Les cris des emigres portugais .— E um longo artigo, impresso nos

jornaes de Fran;a e Inelaterra, e oue a maior parte dos emigrados errada-

menle attribuiram 4 emDaixada portugucza. N'elle prclendia o auctor mostrar,

fundando-se nos tractados que eiiUo regulavam o direito politico da Europa,

que os gabinetes estrangeiros tinbaro obriga(4o restricts de collocar D. Maria II

no tbrono de Portugal; e notou-se que s6 depois de sua publica^So 6 que nos
parlamentos frances e inglex come^ou seriamente a tract^-se de tal assumpto.

1677) Bibliotheca Ma^nica, on instrucfdo completa do Frant-mapm, por
um Cav.'. Jiosa-Crux. Pans, 1834 e nov,amente 1840. 12.* 4 tomos com estam-

pas.—N’esla obra, que nSo traz espresso o seu nome, mas oue Ibe 6 geral-

inente attribuida, sein que elle jitmais recusasse a paternidaue (e cuja pro-

priedade ficou pertencendo ao livreiro-edilor J. P. Aillaud), tractou unicamente

da exposi;3o ao rito chamado francez, ou moderno. Em 1842 se ajuntaram

i dita obra tnais dous volumes, nos qnaes se expde egualmente o rito escossez.

(Vej. no Dieeionario o artigo Venus Uagonna.)

1678) Uistoria da Franc-mofounaria, ou dos Pedreiros-livres, pelo auetor

da Bibliotheca Magonnica. Lisboa, sem designafSo da Typ. 1843. 8.° gr. de 326
pag. com seis esiampas litbographadas.—0 auctor dividiu este seu trabalho

nas seguintes secedes: 1.* Deiini^ da maponnaria; mysterios; antip ritual

dos egypcios e gr^os. 2.* Haronnaria entre os hebreus'; os levitas; desenvol-

vimento do tempio mystico. 3.* Mafonnaria entre os cbrisUos; pura doutrina

do christianismo; apostolos que podem rogenerar a especie humana; abusoe
da curia romana. 4.* Analyse de todas as seitas que tdem rela^So com a mafon-
naria. 5.* Mixture de cultos, de berdes e de emblemas ; bistoria de Hands, de
Constantino, e da primitiva egreja. 6.* Ha^oonaria europda, servijos dos cru-

zados e templarios; parte memoravel dos cavalleiros portuguezes. 7.* Doe je-

auitas; fedlas; maponnaria britannica; cbronologia mafonnica; influencia da
maponnaria na civilisafdo dos povos.

A Restouragao da Carta, jomal de Lisboa, transcreveu por aquelle tempo
alguns exceiptos d’esta obra.— Vej. os n."* 403, 419, etc.

1679) Ardiiteetura Mystica do rito francei, ok moderno, pelo auetor da
Bibliotheca Maeonniea, etc. Sem indicapSo de logar, nem Typ. (alils 1843.)
8.° gr. de ii-3i0 pag., com seis estampas.— Esta obra, dekinada a ser sd dis-

tribuida aos iniciados na ordem, d dividida em cinco secfdes (aldm da intro-

ducfSo) e um appendice, a saber: 1.* Decoracdes, titulos, reeepfOes, signaes,

toques e palavras, instrucfdes, bistoria etc. aos septe graus do rito francez.

2.° Discursos para servirem de modelos aos oradores nas diversas solemnida-
des mafonnicas. 3.° Banquetes, festas e funeraes da mesroa ordem. 4.* Historia

da ma^nnaria portugueza, e bases para a sua reforma. 6.* Estatotos da ma-
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(onnaria d’adop(Sb, ou das senhoras, graus e festas respectivas. 0 appendice

tracta do calendario, e estabelece os modelos que se devem seguir para diver-

sos trabalhos ma^onnicos.

Tanto esta Archileclura como a Hhtoria da Ma^onnaria foram por deter-

niinatao do actual pontifice Pio IX incluidas no Index expurriatorio.

1680) Synapse do pronunciamenJo naciottal em Siinlnrem. Lisboa, 1846.
8.“ de 184 pag.

1681) Salomao, ou urn dsa em JeimsaUm, drama allegorico ftn cinco actoi.

Lisboa, Tjp. do Panorama de Sebastiao Paulo da Fonseca C.abral 1851. 8.' gr.

de 64 pac. com o retrato do auctor. lnclueni-.se n’este, conforme o sentido do
auctor, dous dramas diversos, um escripto para lodos, e outro allegorico e

particular para os adeptos.

1682) Annaes e codigo dos Pedreiros-livres em Portugal. Lisboa, sem de-

signacSo de Typ. 18c>3. 8.° gr. de 128 |)ag., sendo as ultimas innumer^as. Este

trabalho, desenvolvido e ampliado sobre a sec^So 4.* da Archileclura mysliea,

divide-se em duas partes : 1.* Esbofo da Mafonnaria pnrtugueza, qne era geral-

mente ignorada, e no qual por inforniafoes deficienles e inexactas se acham
ainda alguns factos que carecem de rectitica9 iio, e varias iinperfei(0es proprias

de uma primeira tcntaliva n'este genero; 2.* Piojecto de codigo o regularaen-

tos, que, na opiniSo do luictor, sao indispensaveis para regenerar a mafon-
naria, c tornal-a unia instituicAo verdadeiraineiitc util c prolicua 4 humanidade
Como addicionamcntn vAm no 6in varies modelos, e uma taboa chronologica

da introduc^Ao da maconnaria ern diversos esiados do globo.

1683) Codigo e nlual da Maconnaria eclectica. Foi impresso em Lisboa

em 1857, porgm ainda nflo exposto a publico, e ponquissimas sSo as pessoas

que Wem conhecimento da sua existencia. A coniposifao e tiragein typogra-

phica foram feitas na preseiifa do auctor, que assini procurou prevenir o des-

vio de alguns exemplares, fazendo tirar sdinente noventa, cuja quasi totali-

dade conserva em seu poder, com intenlo (diz elle) de offertal-os ao primeiro

dos governos maponicos quo se occupar seriainente da reforma da ordem em
Portugal, e que se julgar com forfas para emnrehendel-a!

0 opusculo consta, segundo se diz, de 12n pag., e d tido pelos que o viram
como a obra prima do auctor, que n’elle estabelece uma nova e especial orga-

nisafSo para os quatro graus niysticos da ordem.

1684) Nova coUecedo de posturas e regulamentos municipaes. Esta collec^So,

que comprehende 329 posturas, foi feita c ordenada em 1852 pelo auctor, a
solicitafd^ da Camara municipal de Sanlarem, da qual era enUo vereador. Di-

vide-se em tres paries: 1.* Policia urbana, em 22 capitulos. 2.* Policia rural,

2 capitulos. 3.* Regulamentos municipaes, 13 capitulos. Bern recebido e elo-

giadn pela Camara, este trabalho mlo obteve cointudo a sanr^Ao do Conselho
de districto, que enUo servia, o qual se negou a approval-o com o fundamento
de que apresentava novidades de mais. Por^m nos annus seguintes varias d'en-

tre aquellas posturas foram sendo parcial e successivamento adoptadas, e cor-

rem ja impressas. Da collecfio completa exislem sdmente duas copias manus-
c^tas, uma em poder do auctor, outra no archivo da Camara a quern a
oflereedra.

1685) Prolesto do Delegado de Saude publica contra a mesma saude pu-
blica Foi impresso em 1848, e disiribuido com varios periodieos em folha

avulsa. Versa sobre ceidas insinuagOes, que o Delegado do Conselho de Saude
em Santarem dirigira contra a CommissAo de soccorros creada n’aquella villa

por motive da approxima^Ao da cholera-morbus; CommissAo de que o auctor
fazia parte.

1686) A eriminalidade do ministro Rodrigo, do Official Coelhinho, e do
delegado Palhoto. Lisboa, 1852. Consta de folba e meia de impressAo, e foi tam-
bem distribuida com os periodieos, e n’elle tratou o auctor de refutar dous fo-

Ibelos, um politico, outro scientifico acerca dos arrozaes (Diecionario, tomo i.
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n ° A, 498), censtirando tambem algutiias providencias e tnedidas do minis-
terio do rcino ao mesmo respeilo.

1687) Du-eclorio anti-choirrico. Seni designarao dc logar, e typ.
;
tem no

fim a data; a Santarem 28 de Outubrn de 1^^5. • 4.* de 8 pag.— Foi reim-

presso ein varios jornaes de Lisboa, Coimbra, Porto e l,eiria; e mais correcto

no Jomal de Pharmacia e Sciencias accessorias, 2.* sei ie, 8." amio. a pag. 268.

Attribucin-so-Ihe eguabneiile inuitos artigos insertos cm pcriodicos poli-

ticos, e publicados uns anonymos, oiitros sob pseudoriymos, havendo tambem
alguns assignados com o sen prnpriu iiome; taes como:

1688) Artigos sobre a eleit;:lo de dcputados na (iovilha em 1838, no Tempo,
n.“ 139 e 133; e no Procnrador doe moos, n.” 180, 208, 20!) e 243. —Sobre
graus academicos, no Nacioiinl (1839), n.“ 1302 a 1322.— Acerca da Socie-

dade catholica, cm 1848, no Tribuno do povo, n.“* 206 e 208 (s<3 sc publicaram
dous, de cinco quc havia escripto).— Sobre policia medica, no mesmo anno,

Berolufdo de Septembro, n.° 1116; e no anno seguinte, Eseulapio, n.“* 4 e 22.

—

Contra o Juiz de Direito dc Santarem, em 1849, no Patriota, n.“ 1648, 1649,

1630, 1633, 1634, 1638, 1639, 1663 e 1666.— Protesto a favor da liberdade

da imprensa cm 1830, no Patriota, n." 1717, e na Rmolufdo de Septembro,

n." 2392; e noyamente acerca do referido Juiz dc Direito no Patriota. n.'^ 1737,

1763 e 1787.— Sobre policia medica em 1831, no Eseulapio, n.* 107, e n’esae

mesmo jornal n.“ 137 (do 18.32) sobre o ensino medico.—Vinte e duas corres-

pondencias icerra de eleifOes para dcputados no districto de Santarem, inser-

tas no Patriota (1832), n."248Sate 2571.

—

Fogueiras contra a febreamarella,

no Portuguez, n." 1389 do anno de 1857 ; c outros contra a Academia de Lisboa,

acerca da mesma molcstia, no Porlugufz, n." 1391 e 1403.— As Visdes, con-
tra 0 Governador Civil c Conselho de Districto de Santarem em 1838, no
Portuguez, n.“ 1481 e 1487; e ProrocofSo medica no mesmo jornal n.“ 1599;
etc. etc.

Conserva, al^m do referido, em seu poder varios escriptos ineditos sobre

materias diversas.

De sen irmSo, o sr. JoSo Antonio Dias, se fez a conveniente mengSo no
tomo III do Diccionario.

D. MIGUEL A1VTp;viO DE MEI.LO, l.° Conde de Mur(a, Commen-
dador da Ordem de Christo, Par do Rcino em 1826; .Ministroe Secretario d’E.s-

tado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Real Erario em 1825, tendosido
em tempos mais antigos Governador e CapiUo general de Angola, e das ilhas

dos Azores, etc.— N. a 23 de Dezembro de 1766, e m. a 7 de Agosto de 1836.

—Vej. a sou respeito a ResenJia das familias titulares de Portugal, pag. 138.— E.

1689) Res^sta ao compilador e editor do jornal inglez inlitulado •Chro-
nica naval para o anno de 1813 > sobre o que n'ella publicou em deseredilo do
goremador e capiluo general ipte foi das ilhas dos Azores, I). Miguel Antonio de
Mello. Supplemento exlranrdinario ao Investigador Portuguez em Inglalerra. Ixin-

dres, 1814. 8.“ gr. de 68 pag.

1690) Projecto para a reforma da lei fundamental da monarchia portu-

gutza, ajuslado ao genio, caracter, foros, usos e costumes da nagao respeetiva,

com as unicas alteragCes e aeerescentamentos que a diversidade dos tempos e das
eircumstancias persuadem necessarias, maiormenle depots das grandes eonvul-

sOes politicos, qiu a referida noguo tem padecido entre os annos de 1820 e 1827.
— NSo tem no rosto mais declara(4o alguma: mas no Am se declara ter sido

impresso em Paris, na Imp. de Hugo Fournier. 8.* gr. de 202 p-ag.

Esta obra, publicada sem o nome do auctor, fdrma (segundo se diz) o tra-

balho por ellc organisado e apresentado a el-rei D. JoSo VI na qualiuade de
membro da Comniissiio creada por decreto de 18 de Junho de 18m, para pre-

parar o Projecto de uma Carta de lei fundamental, etc.

Creio que os exemplares poucas vezes apparecem i venda.
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mOUEL ANTONIO DA SILVA, Official de primeira classe da rc-

partifSo de Liqoidaflo do Miniaterio da Guerra, etc.— N. no sitio de Queluz,

proximo a Lisboa, em o 1." de Mar(0 de 1813.— E.

1691) Han d» I$landia; romance de V. Hugo, traduzido do francex. Lis-

boa, na Typ. RoUandiana 1811. 8.* 3 tomos.— Segunda edifdo, ibi, 1844. 8.°

3 tomos.

1692) 0 eapilao Patdo; romance de A. Dumas, tertido do frances. Ibi,

1841 8.° 2 tomos. Segunda edifuo, ibi, 1848. 8.° 2 tomos.

1693) Uma tenda de Montrose ; romance de W. SeoU, vertido da traduCfoo

franeesa. Lisboa, 1842. 16.° 3 tom.

1694) Cup Mannering, ou o astrologo ; romance do dilo, vertido etc. Ibi,

1842. 16.* S tomos.

1698)

Woodstock ou o cavaUeiro; romance do dito, vertido etc. Ibi, 1843.

16.* 6 tomos.

Estes tres romances foram publicados por uma sociedade, que se propu-

nba fazer a edi(3o completa dos romances de W. Scott, mas que se viu obri-

gado a desistir da empreza, tendo de suspender a publican pela falta de sub-

scriptores que quizessem auxilial-a.

1696) O Uoniel de D. Henrique o enfermo, historia do teculo xv, tradu-

lida do hetpanhol. Lisboa, 1848. 8." 4 tomos.

1697) ilnneis de uma cadia, peio Visconde de Arlincourt ; vertido do fran-

eex. Ibi, 1846. 8.* 2 tomos.

1698) Sabina, romance do secuto xvii, por Mad. de Baser : vertido do fran-

eex. Ibi, 1846. 8.° 3 tomos.

1699) Princeza dos Ursinos, por .d. de Lavergne; vertido do francex. Ibi,

1847. 8.* 2 tomos.

1700) Acte: romance de A. Dumas, traduzido do france.. Ibi, 1847. 8.* 2

tomos.

1701) Sgivandire; tvmance de Dumas, vertido do francex. Ibi, 1848. 8.*

2* tomos.

1702) Leona ; romance de F. Soulie, vertido em portuguex. Ibi, 1848. 8.*

2 tomos.

1703) Fernanda; romance, vertido do francex. Ibi, 1849. 8.° 2 tomos.

1704) 0 catalheiro de Harmental; romance, vertido do francex. Ibi, 1849.

8.* 4 tomos.

1705) Antonina, por Alexandre Dumas, fiUro; oerfido do francex. Ibi, 1880.

8.* 2 tomos.

1706) Eduardo iii, continuagao da Condessa de Salisbury, por A. Dumas

;

vertido do francex. Ibi, 1850. 8.° 2 tomos.

1707) Novo Secretario universal commercial portuguex. Ibi, 1849. 8.*

—

Se-

gunda edtfdo, ibi, 1850.— As regras calligraphicas, que entrararo n’esta edi(io

pertencem a diverso auctor.

1708) Diccionario geographico universal. Lisboa, 1850.— Sahia periodi-

camente, o publicou-se o tomo i, e 139 folbas do ii.—Nlo cbegando o pro-

ducto das subscripfOes para supprir as despezas da impressiio, o auctor viu-se

obrigado a interromper a pubIica(3o d’esta sua obra, que s6 podia continuar

com graves sacriGcios, esperando ensejo roais favoravel para coropletal-a. Nin-

§
uem negara que, apesar dos defeitos inevitaveis em uma primeira composi(io

'este genero em portuguez, a empreza era realmente util, e merecia aebar no
publico mais favor e concorrencia.

Tern composta uma comedia em tres actos, jit represenlada em 1852 no
theatro das Variedades, pordm ainda nio impressa, que se inti tula: A eserip-

tura e o testamento, etc.

D. MIGUEL ARANHA. £ escriptor, cujo nome e obras nSo acbei atd

agora mencionadas por algum doe noss<» bibliographos. Vejo-o com tudo citado
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nas Obrai de Fdinlo Elvtio (tomo iii pag. 78 da edifSo de Paria). Abi se Ibe

attribue a qualidade de Portvense, e se transcrevem quatro versos seus, que se

diz serem de um poetna Dtlicias de Diana, sem que alias se dcclajre se tal obra
a impressa ou maniiscripta. Como nSo tenbo d'elU mais noticia, aponto aqui
simplesmente as iodica^s, que outros por ventura poderlo melbor aprofun-

dar; tanto no que diga respeito a mesma obra, como a pessoa do sea auctor.

• MIGUEL ABCUANJO GALVAO, natural da villa de Goianinba
na provincia do Rio-grande do Norte, e nascido em 17 de Fevereiro de 1821.

Deaicando-sc a vida publics, em que entrou no anno de 1841 come(ando a
servir o logar de Official da Contadoria da Tbesouraria provincial da sua pro-
vincia, tern successivamente exercido varies cargos, a saber: Conlador da Tbe-
souraria provincial de Sergipeatd 1849; Empregado na Tbesouraria da Fazenda
e depois Escrivao da Alfanaega da cidade do Rio-grande em 1651; Deputado
e Secretario da Junta do Coromercio da mesma cidade atd 18S3;Cbefedesec{ao
na Tbesouraria de Fazenda da capital; primeiro Escripturario do Thesouro
Publico em 1856, sendo abi promovido a Cbefe de sec;3o em 1859, e ultima-

mente designado para o emprego dc Contador da segunda Contadoria da to-

mada de contas. E membro da ^ciedade Auxiliadora da Industria Nacional do
Rio de Janeiro, etc.— E.

1709) Dizima da Chancellaria : reflexott tobre a hisloria e legizUi^ao d’etia

renda, e a nia arreeadofdo de 1855-1856; e UgitlagSo que regula a tua appli-

cafdo e percepfdo. Rio de Janeiro, Typ. Nacional 1858. 8.* gr. de iv-47 ^g.
Este trabalbo foi dado i luz como primicias de outros, que o auctor co-

mefou e leva adiantados, emprehendidos com o intento de prestar mais um
servijo ao seu paiz, reunindo e pondo ao alcance de todos, os elementos ne-
eessarios para a ezecuqSo pratica da legisla^Ao de fazenda no Brasil, que dis-

seminada na antiga legisla^So portugueza, alterada depois por actos dimanados
das Camaras legislativas, e por disposifOes do poder executivo, constitue um
estudo complicMo, e dependente da leitura de collecfdes volumosas, nem sem-
pre accessiveis, e de subido pre;o.

• MIGUEL AUGU8TO DE OLIVEIRA, natural de Pernambuco, e de
eujas circumstancias pessoaes me faltam mais informafdes.— E.

1710) Arte de fumar, ou o eae/iimbo e o chanUo: poema em tret eantot,

de Barlhelemy, traduzido em venot portuguezes. Sevres, impresso na Typ. de
M. Cerf, e vende-se em Paris, em casa de J. L. Corrda, II, rua Trdvise 1845.
8.* de iv-82 pag., com frontispicio de gravura em madeira, e vinbetas no prin-

cipio dos cantos.

FR. MIGUEL DE AZEVEDO, Carmelita (U^ado, Hestre e Cbronista

na sua provincia, e Prior provincial eleito em 1789, e novamente em 1804,
etc.—Foi natural da cidade d'Evora: as datas do seu nascimento e obito s4o

poi^m ignoradas, constando apenas que ainda vivia em 1809.— E.

1711) Bito de tititar ot convenlot do Carmo em Portugal. Lisboa, na Regia
Offic. Typ. 1790.

1712) Regra da Ordem tereeira da mSe lattetitsima, Senhora do Monte do
Carmo. Ibi, 1790.

1713) Jeiw Ckritlo no lanetiuimo Sacramento da Eucharittia, perenne-
menie adorado nos lanctuarioi da e&rte de Litboa. Ibi, 1792. 8.* 3 tomos.

1714) Miniitro de Jetut Chritto no tribunal da Peniteneia, para inttruir,

abtoteeT ou condemnor oi riot de todos ot crimes, em todot ot ettados e offleiot

da toeiedade chritti, politico e eeeletiattiea. Lisboa, na Offic. de SimSo Tbad-
deo Ferreira 1797. 8.* 10 tomos.

1715) Memorial dot instructivas palavrat, e edi/ieanlet obrat da veneravH
madre Marianna da Purificofoo, natural de LMoa, religiota no convento da

TOMO VI 15
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Etperanfa de Beja, onde hapoueo $e detcubriu Ugalmente o $eu eorpo inteiro,

havendo tido septiltado ha 107 annos. Ibi, 1803. 8.°

1716) Sete ladainhas para todot ot dias da semana, etc. Lisboa, Imp. Re-
gia 1806. 8.°

1717) Irmdo de Maria Sanciiuitnd, me devotamenle u tmera no Carmo
de Litboa, etc. Lisboa, na Imp. Regia 1809. 8.° de 100 pag. com uma esUmpa.

1718) Regulamento para cel^ar-te o capilvlo provtncial dot carmelUat

eaifodoi em o reino de Portugal, etc. Ibi, 1810.

1719) Caialogot dot rev.-"" Priorei provinciaet, ill.—' e «r.“" tri. Areebit-

fot e Bitjmt, e dot Doutoret e Profettoret em Uninertidadet publieat, Mettret ju-

oiladot e doutoret graduadot, e etcriptoret na provincia dot CarmHilat calatMt

em ot reinot de Portugal, Algarve e teut dominiot. Lisboa, na Imp. Regia 1810.

8.° de 36 pag.

Alem d'estas obras, que hoje sSo pouco conbecidas e menos procaradas
(exceptuada taRez a do n." 1714 que por sua especialidade p6de ser de algum

S
roveito aos directores d'almas), deixou outras manuscriptas, das quaes 6 sem
uvida a mais curiosa pela abundancia de noticias que contim, a se^inte, eujo

autographo pertence hoje por titulo de compra i Acad. R. das Sciencias:

17z0) Dialogot chronologicot , hittoricot, alphaheticot
,
paneguricot, atceti-

cot tobre ot fauttot prineipiot e felizet progrettot da Ordem do Carmo etUgado

em Portugal . .. acabadot de etcrever em 1799.—Vej. a descrippSo mais mi-

nuciosa d'este codice na Betenba dot obrat coniuUadat, que colfoquei a &ente
do tomo I do Diccionario, a pag. xi.in.

D. MIGUEL DE BARR08 oa DE BARRIOS, natural de Hontilha, ci-

dade no reino d'Andaluzia, por^m nascido de pae portuguez; e a esse titulo

foi por Barbosa incluido na Bibl. Lut .— Seguindo a carreira das arroas, militon

DOS exercilos de Castella, e distinguiu-se no posto de CapiUo nas guerras de
Flandres. Tendo assentado a final a sua residencia em Amsterdam, afai abrapou
a religilo judaica, tomando na circumcisSo o nome de Daniel Le^ de Barros.

Consta que ainda vivia no anno de 1699, casado e com numerosa descendencia.

Ignoro (Mrim a data certa do seu obito.

Escreveu uma infinidade de obras em prosa e verso, das quaes aignraas se

imprimiram, ficando a niaior parte manuscriptas. Quern pretender s^r-lbes
08 titulos e assumptos, p6de consultar o Catalogue de la collection importante

de livret el manutcritt hebreux, etpagnolt et portugait, proMnonts de la biblh-

theque de feu Mr. Itaac da Cotta (Amsterdam, Fr^erick Muller 1861. 8.° gr.),

a pag. 103 e 103; e outro catalop especial e separado em 16 pag., que se in-

titula De oputcula Daniel Leri (Miguel) de Barriot, etc. Muitas aellas andam
tambem apontsdas na Bibl. Lut.

Estas obras de Barrios sao todas em lingua castelbana, e versam sobre di-

versos assumptos, ^rados e profanos. Os judeus litteratos parece as Idem em
grande conta e estimapSo; mas por albeias ao piano d’este Dieeionario entendo
dever omittil-as, fazendo apenas exceppSo a respeito das duas seguintes, que
sobre serem singulares por sua raridade, slo tambem as unicas d’rate auclor,

que atd agora consegui ver

:

1731) Flor deApolo. Bruxellas, por Balthasar Vivien 1665. 4.°

Depois do frontispicio, dedicatoria a D. Antonio Fernandes de Cordova,
prologo, indice, versos em applauso do auctor, etc., etc., que tudo occupa xxiv
pag. nSo numeradas, comepa esta collecpSo de poesias por um Panegi/nco a leu

Mutat, outro a D. Luit de Benavidet, marquet de Caracena (ambos em oitavas

rythmadas), a que se seguem silvas, canpdes. romances, decimas, satyras, sone-

tos, quintilbas, etc., etc., findando na pag. 356. Vem depois sob nova pagina-
pSo tres comedlas, tambem em verso, intituladas; Pedir favor al eontrario,

55 pag .
:—El canto junto al encanto, 43 pag .— El Etpanol de Oran, que co-

mepa a pag. 43 e termina com um soneto a pag. 107. E por ultimo tres pag.
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innumeradas, conletido licen^as, orrata, e subscriprSo do itnpressor. Este vo-

lume tern al(!umas Kravuras intercaladas no lexlo, as quaes sio qualiflcadas de
bellat no calalogo de Isaac da (x>sta siipnicitadn. Ahi niesmo se diz ser esta

• uma das melliores obras poelicas de Barrios,* e fxtremamenie rara. Eu pos-

suo, nSo obstante, urn exemplar adquirido ha annos, e por modico prefo, al-

tento 0 inconvemente de fallar-Ihe o rosto, achando-se alias mui bem conser-

vado.

1722) Coro de lae Musas, diriyido al erceleiitissimo senor Don Francisco

de Melo, cavallero de la orden de Chnsto, comendador, etc. Embairador extraor-

dinario del serenissimo Principe de Portugal a la magestad de la Gran-Brelaia

Carlos Segundo, etc. Bruxellas, por Balthasar Vivien 1672. 24.' de xtii (innu-

meradas)-648 pag.

Esta collcccao de [)oesias de todos os generos, inteiramente diversa da Flor

de Apolo, e organisada a siinilhan^a e no gosto das de D. Francisco de Que-
vedo, e I). Francisco,Manuel de Mello, 6 (diz o Catalogo de Isaac da Costa) >a

melhor entre tod.as as do auctor*. Cma hoa parte das obras poeticas que ella

cont^ni sao dirigidas a porsoiiagens portuguezas, oil vcrsam sohre cousas de
Portugal. De pag. 164 a 176 vem, por exemplo, uma descripfSo topographica

d’este reino cm oilavas rjthmadas, etc.

No Catalogo sobredito, pag. 102, n.* 2376, accusa-sc como devendo andar

annexo a este livro um retrato de D. Francisco de Mello, a quern elle foi de-

dicado r porbm accrescenta-se em seguida, que este retrato nSo se encontra em
algum dos exemplares conhecidos, nein tSo pouco apparecem bibliographos que
d'elle fagain mengtio ao descreverem os dous unicos exemplares que, segundo

0 mesmo Catalogo, so conhecem; a saber: um na Bibliotheca real de Dresde,

outro na publica de Hainbourg. A estes dous, e ao de Isaac da Costa poderia

o auctor do Catalogo ajuntar inais um, que eu possuo; e d'este modo flcarSo

sendo quatro os exemplares conhecidos.— Acha-se o meu assds bem conser*

vado, porim carece egualmente do prcconisado retrato. Pelo que sou levado a

suspeitar que se tal retrato existe no exemplar de Isaac da Costa, nSo serd por-

que losse em principio destinado para a obra, por^m talvez Ih’o annexasse de-

pois a curiosidade de algum bibfiophilo, que possuisse acaso em separado o

retrato em questSo.

MIGUEL LE BOURDIEC, de nafdo francez, segundo creio, estabele-

eido em Lisboa, com collegio de educagSo, no primeiro quartet do presente se-

cnlo.— E.
1723) Sara Grammatica da lingua franceza, por Lhomond, traduzida t

aceresceniada da conjugagao por exlenso dos verbos irregulares e defeiluosos.

Lisboa, 1823. 8.<«

1724) Grammatica ingUza de Siret, traduzida e posta em nova ordem, por

um method mais claro e facil dos que tern havido ate ao presente. Lisboa, 1813. 4.*

1725) Elementos da Grammatica latina, exposta em not>a ordem. Lisboa,

1816. 8."

1726) Historia da eonjuragdo de Catilina, e da guerra de Jugurtha, por
Salhutio, traduzida em ruigar com o texlo latino em (rente, e notas criticas e

kistoricas para a intelligencta do auctor. Lisboa, 1820. 8.“—Vej. no Dicciona-

rio, tomo v, o n.“ J, 4985.

1727) jesu Christo, por sua tolerancia moddo dos legisladores : traduzida

do francez. Lisboa, 1821. 8."

Segundo informagdes do sr. Pereira Caldas, ha d’esta obra outra edigSo

mais antiga, nlo sei se a mesma, se diversa na tradiicgSo, accrescentada pordm
com notas do traductor, Porto, na tmp. de P. R. Franfa 1794. 8.* do iv (innu-

meradas)-xii-404 pag. As notas do traductor acham-se no cap. xx sobre as In-

quisifdes, e sAo, como declara o mesmo traductor, extrahidas do cap. v do •Dis-
eurso juridico dcerca dos (ados do Soligismo (sic) dp Jos6 Seabra da Silva, e

IS .
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liestinam-se a corriRir on refiitar nVsLi paiie as doiitrinas do texto. Apezar de
publicada com as licen^as netessarias (vcj. o arligo Mrilicmn Thmtogtca) csla

obra foi depots probibids, e conliscados os exempiares. por ordem do novo tri;-

hunal censorio: e ou porque fos-scm eireclivaiiiente destriiidos, ou por qiialquer

outra raz2o ignorada, 6 cerlo quo rarjssimas vezes so encontrain de venda no

mercado.
Quanto i versSo publicada com o nomo dc IJourdiec, creio quo na casa

dos STS. Borel, Borel & C.*, editoros ou proprielarios d'osla e dss outr.as obras

do auctor acima descriplas, oxisto ainda Iwm niimcro dc exemplares, que boje

se vendein polo preco de 100 rdis, a que foi ultimamento rcduzido o antigo,

que era de 400 reis, comn se \i dos res|)ectivos calslogos.

A proposito do niorito do livro, diz o Analysta /'ortueiise, jornal do Porto

(1822) em o n.° 5b ; •Nao conhecenios sobre loliTancia obra inais bein escriptx

Quern qiiizer conheecr o verdadeiro espirito da rcligiSo cliristS, deve ver este

aureo livro.

»

D. FR. MIGUEL DE BULIIOE8 E 80USA. Dominieano, nomeado
primeiramenle Bisi>o de Mal.aea, e depots do Gran-Para, para onde parliu a 21

de Septembro de 1748, conio pijde ver-se da Hetaaio do .sua viaqfm, csrripta

pelo P, Manuel Ferreira l,.eonanlo, qiie o acoinpaidioii na qualidade de .secre-

tario (Diceionario, toino v, n." M, o57).—0 sr. Varnbagen no ealalogo dos
bispos do Pari, a pag. 464 do toino ii da sua Hist, yrral do BrasU, equivoca-

damente Ihe trocou o nome em D. Fr. Guilherme de Hulhoes; e abi mesino diz,

que tomdra posse do bispado a 9 de Fevcreiro de 1746; o que s6 poderA ser

exacto se a posse foi toniada por procurador, pnis que I). Fr. Miguel existiade

certo em Lisboa ainda a 16 dc Uutiibro do dilo anno, dia em nue prcgou o
Sermao do auto da fe abaixo mencionado. Foi em 1761 transferiuo da refcrida

diocese para a de I^iria, que governou durante alguiis annos com muita pru-

dencia e acerto, sempre zeloso no desempeiiho da.s obrigafOes eniscopaes. Ignoro
ainda a data precisa do seu faiccimento, occorrido sem diivida antes de 1782,

porque n’esse anno entrava ja na posse d'aqiiclla si^ o successor D. Lourengo
de Lencastre, o mesmo a quern .as contendas liavidas anieriormeiile em Elvas

com 0 deAo Lara grangearam immortalidade burlesca nos cantos do Hyssope .

—

Foi D. Miguel de BulliOes natural de Verde-milho, termo da villa, hoje cid.ade

de Aveiro, e n. a 13 de Agosto de 1706.— E.

1728) Sermuo do onto da fe celebrado iia iyreja de S. Domingos d'esta edrte

a 16 de Outubro de 1746. Lislioa, por Pedro Ferreira 1730. 4.” de 27 pag.

—

Foi, segundo creio, o ultimo d'esta espccie que se iniprimiu em Portugal.

17w) Pastoral, datada de Leiria a 27 de Maio dc 1762, ordenando pre-

ces publicas pelo feliz successo d.as armas portiiguczas na guerra com Hespa-

nha.— Impressa sem desimiacAo do logar, typ. etc. 4.” de 3 pag.

1730) Pastoral, dalaila de Leiria a 2 dc Abril dc 1763, mandando cantar

o Te-Deum em aegio de gragas pela paz celebrada com Hespanha.— Sem lo-

gar nem anno, etc. 4.” de 3 p.ag.

1731) Carta pastoral, ou exhortatoria ao clero e povo da sua diocese, na
qual por occasiSo de annunci.ar-lhes o jubileu universal concedido por Cle-

mente )UV em sua exaltagAo ao pontificado, combate larga c nervosamente
as doutrinas attribuidas aos prosenptos jesuitas. Datada de Leiria a 14 de Margo
de 1770.—Sem logar, ncm anno etc. Fob dc IS pag.

1732) Carta datada do Pari a 21 de Janeiro de 1752, em resposta A de
um religioso franciscano, que se ofTerecia a solicitar para elle na Curia Romana
urn breve com prerogatives taes, que Ihe licariam servindo de predicamento ao

f

trimeiro bispaao que v.agasse no reino.— notavel, e digna de ler-$e. Vein A

uz no Joma de BMas-artes, ou Mnernosine Lusitana, tomo i (1816), pag. 333
e segnintes; tendo sido o original ofTerecido ao editor d’aqnelle periodico por

JoSo Pedro Riteiro, como vdocumento precioso da humildade do bispo, e do
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seu degprezo para com as honras do mundo>, etc.— Vej. no mesmo jornal e

volume dito, a pa;. .'196.

Lembro-me de ouvir aflirmar ha annos a pessoa que se dizia besa infor-

mada, que D. Fr. Miguel imprimira iitn volume dos sous SermBei. Empregando
as diligencias possiveis para o ver, licaram todas frustradas; e como tambem
o nSo eiicontro mcnctonado por alguiii dos nossos bihliographos, estou tentado

a crer, que haveria confuslo da parte de quern tal alUrniou, e que talvez ae re-

S
ortava a algum tomo de SermOes avulsos de diversos auctores, enquadema-
08 juntamente, entre os quaes tigurassc por ventura o do auto da ft acima ci-

tado, unico que atd agora consegui ver impresso com o nome do sobredilo

prelado.

• MIGUEL CALMON DU PIN E ALMEIDA, l.° Yisconde de Abran-
tes no im|ierio do Brasil em 1K4'J, e 1.* Marquez do mesmo titulo em 1854;
Grio-cruz da Ordem do Cruzeiro, e Grande-Uignitario da imperial da Rosa
desde a cr^So d'esta em 18!!9i GrSo-cruz da Beal Ordem Constantiniana das

Duas-Sicilias; Deputado 4 Asseinblba constituinte cm 1823, <1 primeira Assem-
blda geral legislativa cm 1825; e depois cm varias legislaturas; Ministro e Se-
cretario d’Estado dos Negocios da Fazenda em 1827, e dos ^trangeiros em
1829; novamente dos da Fazenda cm 1837 e em 1842; Conselheiro d’Elstado

em 1843; Senador pela provincia do Ccari em 1840; Encarregado de diversas

e importantes cominissdes especiaes e diplomaticas dentro e fdra do imperio,

etc.— N. na villa, hoje cidade de Sancto Amaro, na provincia da Bahia, em
1796; e fez os seus estudos na Universidade dc Coimbra, frequentandp com
distinccilo o curso da faculdade de Leis, na qual se douturou em 1821. E Pro-
vedor da Sancta Casa da .Misericordia do Hio de Janeiro, Presidente da Socie-

dade auxiliadora da Indusiria Nacional, da Imperial Academia de Musica, e do
varias outras Associa^Ocs dc benelicencia, etc.— A sua biograpliia, abbreviada-

mente escripta pelo dr. Adolpho Bezi'rra de Menezes, subre apontamentos for-

necidos por elle proprio, com respeito aos diversos periodos da sua vida pu-
blica, saniu com retrato na Galena dos Brasileiros illuslres, no fasciculo iv.

— D'essa biographia, que occupa meia folha de papel em formato maximo,

g
ossuo eu um exemplar por favor dos meus amigos os srs. J. & M. da Silva

lello Guimar2es; e (seja dito como assumpto de mera curiosidade) custou ella

no Rio de Janeiro, desacompanhada do retrato, a modica quantia de 1:000 rdisi

As obras do sr. marquez d'Abrantes publicadas pela imprensa, e vindas

ate agora ao meu conhecimento, sdo as seguintes:

1733)

Ensaio sobre o fabrico do assucar. Bahia, 1834. 8.* gr.

1734)

Memoria sobre a cultura do tabaco. Bahia, 1835. 8.'

1735)

Memoria sobre o esiabelecimento de umu compankia de colonisafSo

n'esta provincia. Bahia, 1835. 8.* gr.

1736)

Proposta e relalorio apresenlados d Assemblea geral legislativa na
primeira tessoo da quinta legislatura, pelo Ministro e Secretario aEstado dos

Negocios da Fazenda, visconde de Ahranles. Rio dc Janeiro, Typ. Nacional 1843.

8.* gr. de 45 pag., seguidas de 27 documentuA

1737)

Memoria sobre os meios de promover a colonisafdo. Berlin, Typ. de
linger IrmSos 1846. 8.*.gr. de 64 pag.

1738)

A missao especial do Visconde de Abrantes de Uulubro de 1844 a Ou-
tubro de 1846. Rio de Janeiro, Enipreza Typ. Dous de Dezembro, de P. Brito

1853. 8.“ gr. 2 toinos, com x-323 pag. e x~478 pag.— Delia possuo um exem-
plar, devido a bondade de s. ex.‘

Era objecto principal d'esta missdo por parte do govemo imperial a ne-
gociafSo de um tractado de commercio com a Prussia; e o acordo com os ga-

Binetes de Londres e Paris no tocante a intelligencia e cumprimento da con-

ven;lo de 27 de Agosto do 1828 assentada entre o imperio e a confederate
Argentina com a mediajAo da Inglaterra, e reconhecimento da independencia
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do UragUHy, estipulada tambem enti'e a Fran(a e a dita coiifederafio pela coii-

ven(iIo dc 2U de Outubru de iSkO. Encommeiidavam-se outrosim d solicitude

do ministro coinmissionado infonnafdcs circunistanciadas com respeito, ndo
8d ao systema administrativo da Prussia, sua organisa^o niilitar, instruc^So

publica, colouisafdo das familins allemds, e oiitras noticias de proveito c illus-

tra(do para o imperio, mas tambem a iiivestiga;do rcservada dos projectos e

inten;Ces das grandes potencias inaritimas europcas arerca da navegagSo flu-

vial na America do Sul, etc. etc.

Nas Afemoriiu de Lilt, contemporanea do sr. Lopes de Mendonja, pag. 342
a 348, vem um artigo dedicado a justa aprecia;io d’esta obra importante, du-

plamentc honrosa para o Brasil, quer se considere sob o aspecto puraniente

intellectual e litterario, quer como documento do acerto e flno tacto com que
o govemo d’aquelle paiz costuma escolber para as rela(des intemacionaes

capacidades, que por melhor habilitadas possam engrandecel-o no espirito e

conceito dos outros povos.

MIUUEL CARDOSO, que parece exercdra o magisterio como professor

em Lisboa nos primeiros annos do seculo correnle.— E.

1739) At Inttiluifues de Melaphytica de Antonio Genuente, accommodadat
petra uto dot principiantei. Traduzidas, etc. Seyunda imprrstdo. Lisboa, na Typ.
Lacerdina 1806. 8." de 426 pag.

D. MIGUEL CARLOS DE MACEDO SOUTO-MAIOR E AZE-
VEDO, a cyo respeito ndo foi possivel obter mais esclarecimentos. — E.

1740) Ettudoi sobre a lingua e poetia portugueza.— Publicados no Pirata,

iornal litterario do Porto, volume i (1850) n." 18.—Tern sido tambem colla-

norador na Aurora do Porto, no Archive Pittoretco, e em outros jornaes lit-

tcrarios.

MIGUEL DE CARVALHO E ALMEIDA (JUNIOR), de cujo nome
e pessoa nlo tenho ontro conhecimento que o dado pelo opusculo seguinte, de
que conserve uin exemplar

:

1741) Nova i7tstruc(ao tobre a euttura dot nopatei e ereafdo da codtinitha

d'America, para uto dos lavradores das Canavias. Por Santia^ da Cruz e Gon-
falvet, professor de cirurgia : Iradueida para uto dot propnetarios e lavrado-

ret madeirentei. Lisboa, na Typ. de A. J. C. da Cruz 183a 4." de vin-12 pag.

MIGUEL DE CASTANHOSO, natural de Santarem. Militou na India

e na Etbiopia, e consta que ainda vivia no anno dc 1564. As datas do seu naa-

cimento e obito flearain ignoradas.— E.

1742) fCJ Historia das cousat que o muy esforgado capitdo Dom Chritlo-

udo da Gama fez nos Hei/not do Preste loSo, com quatrocetos Portugueses que

consigo leuou. Impressa per lodo da Barreyra. E per elle dirigida ao muyto ma-
gnifico If iliustre teiior D5 Francisco de Portugal.— E no fini tern : A louuor de
Deos 4' da gloriosa virgem nossa senhora se acabou de imprimir a pretenle obra,

em caia de lodo da barreyra, imprettor del Bey notto tenhor. Aos virite Sf tele

de lunho de M. D. LXIIII. Annos.

Falando dcerca d'esta obra, diz um nosso douto philologo; escripta

em alto estylo, como Uo illustres feitos mereciam; e seu auctor reputado ve-

ridico e digno dc ii, por ter sido testemunha ocular e companbeiro nos suc-

cesses que refere >.

Ha um exemplar d’esta rarissima ediftto existente na livraria que foi de
Joaquim Pereira da Costa, avaliado no inventario em 1:600 r^is.

A Academia das Sciencias de Lisboa reimprimiu ha pouco este livro, dan-
do-lhe logar na sua Collecgdo de Opiuculos reimpressos, relativos a historia das
navegofdet, viagetu e eonquistas dot porluguezet; tomo i, Lisboa, Typ. da Acad.
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18S6.—£ 0 namero ii da dita collecfio, 4.* de iv-93 pag., e mais tree de in-

dica; n'elle le coowrvou cuidadosameate a orthographia da antiga edi(So.

D, KIGUEL DE CASTRO, Clerigo secular, Doutor etn Theologia, Biwo
de Viaeu, depoia Arcebispo de Lisboa e Vice-rei de Portugal no tempo da do-

minactlo castelbana.— Foi natural da cidade d’Evora, e m. em o 1 ° de Julho

de im
Foi elle que mandou publicar novamente as Constilmjoes do areebispado

d» Luboa, impreasas em fDiccionario, tomo ii, n.° C, 426); e traouzir

pelo aeu proviaor Christovam de Hattoa o Calheeumo romano do papa Pio V,

impreaso em 1S90 (idem, n.' C, 266).

MIGUEL DO COUTO GUERREIRO, natural da villa de Grandola.

Ainda iraoro a data precise do seu nasoimento, que talvez leria logar pelos an-
noa de 1720, ou pouco depoia. Jose Maria da Costa e Silva cm um extenso ar-

tigo biograpbico, que escreveu em 1846 para o Ensaio critico dos poetas por-
tugueitt (o qual tive em minha mSo manuscripto, e nSo chegou a publicar-se

como muitoe outros, em consequencia de Bear interrompida a impresslo
d’aquella obra por morte do editor) forjou, como es vczes Ine acontecia, uma
eepecie de romance; nSo fundado em documentos historicos, mas tecido simples-

roente de noticias vagas e tradicionaes, por elle conservadas na memoria desde

0 tempo em que as ouvira da boca de Thomas Antonio dos Sanctos e Silva,

que, segundo diz, fdra em Setubal amigo e discipulo de Couto Guerreiro. Al-

imas d'essas noticias acham-se hoje coovencidas de inexactas, e optras Beam
mais que muito duvidosas, em presence de invesliga^Oes feitas posteriormente.

N2o foi possivel, v. e., descobrir em Setubal o menor vesligio de que Miguel do
Couto aprendesse alii o officio de sapateiro, cuja aprendizagem se diz larglra,

para ir seguir na Universidade de Coimbra os estuuos medicos; e tal affirma-

tiva 6 uma das que me parecem destituidas de toda a verosimilhan^a.

Prevenidoe assim os leilores, para saberem a conta em que deve ser tido

o referido artigo, se de future vier a sahir A luz, darei aqui logar a outras no-
ticias mais authenticas, e que podem fomecer melbores elementos para a bio-

graphia d'aquelle nosso medico-poeta, que a estas qualidades reunia a de ho-

mem bonraaissimo, se nSo mentem as composi;des que d’elle nos Bcaram.
Das cartas de formatura em medicina passadas ao dr. Miguel do Couto,

consta que elle frequenUra em Coimbra seis cursos, de onto mezes cada um,
e que fdra deBnitivamente approvado em 14 de .Main de 1751.

0 sr. logo Carlos d'Almeida Carvalho, de quern ten ho feito por vezes men-
cSo agradecida, 6 actual proprietario da rasa siLa na praia em Setubal, defronte

do caes, e junto i porta do Sol (chamada tambem cm outro tempo de D. El-

vira) a qual serviu por muitos annos de rcsidencia a Miguel do Couto. Devo a
este meu amigo o favor de communic:u’-me copia do assento de casamento do
mesmo Guerreiro, por elle extrahida do livro 5.* dos casamentos da freguezia

de S. SebastiSo, a folfaas 450. Vd-se pelo dito documento, que Miguel do Couto,

solteiro, baptisado na freguezia da Concei(io dos Bairros, termo de Grandola,

e filho de Manuel do Couto e de Marianna Guerreiro, se recebdra em 26 de Ou-
tubro de 1760 por especial permiss.'lo do Cardcal Patriarchs de Lisboa, no
oratorio particuW das casas da morada d'elle contrabenie (as proprias que fl-

eam designadas), com D. Anna Luzia Garcia, sulteira e baptisada na freguezia

das Mert^ de Lisboa, fliba de D. Balthasar Garcia e de D. Maria Theresa
Martins.

Mais consta de outros documentos encontrados pelo dito meu amigo, que
Miguel do Couto fdra durante muitos annos Medico do Juizo da Saude do Porto

de Setubal, atd ser por aviso regio de 24 de Abril de 178G admittido a renun-

eiar o dito emprego em outro seu collega, o bacharel Candido da Costa Freitas

Gamitto, reservados para elle cedente os emolumentos e proventos do logar
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emquanto vivesse; e n’essa conforniidade se passou cai'ta ao dito Gainitto era

30 de Maio dc 1786.

Nao estou habilitado para dizer era que anno se realisou a transfereii-

cia de Guerreiro de Setubal para Lisboa, nein qual fosse o seu (eor de vida

na capit.nl. Conserve pori'm era men podcr a certidao do seu obito, passada pelo

reverendo parocho da frcguezia de Sanctos o velho aos 18 de Outubro de 1^2,
e extrahida do livro 13.* a fol. 132 verso. D’esta certidao (que solicitei e ob-

tive, como outros niuitos documentos da inesma especie, raediante o paganiento

dos respectivos emoluiiicntos parochiaes; e digo-o para que de presente e fu-

ture se nio creia que uma grande parte dos esclareciraentos de que tenlio feito

e farei ainda uso, me vicratu gratuitamente, como alguem se persuade) consta

que falec^ra «com todos os sacr.nmentos» a 2 de Outubro de 1793, e fdra se-

pultado n’aquella egreja em caix3o; quo fizera testaniento, deixando por testa-

menteiro seu irmSo o reverendo Gaspar do Couto Guerreiro; e finalmente que
era jd viuvo de D. Anna Luzi,n, e morava a esse tempo no palacio do Conde
d’Obidos, site as Jauellas-verdes.

Tambem ignore se Miguel do Couto deixou alguns escriptos ineditos; af-

figura-se-me que sim. A circumstancia de ser publicada a sua ultima obra no
proprio anno do falecimento induz a acreditar, que outraa conscrvaria, talvez,

iructos de uma assidua e constante applica^ao ein tempos anteriores, e desti-

nadas a virera i luz se a morte o nSo iinpedisse. Seia como for, eis abi a rese-

nha das que existem impresses, segundo a ordem cnronologica da publicafAo

:

1743) Arle poetica tie Horacio, traduzida em rima vulgar. Lisboa, na Regia
Offic. Typ. 1772. 8.° de xvii-do p,ng.— Gm versos hendecasyllabos pareados.

Foi a segunda quo se imprimiu ein portuguez. (Vej. no Diccionario, toino ii,

o n.“ F, 957.)

A proposito d'clia diz o sr. Antonio Luis do Seabra no tomo'ii, pag. 278
da sua versSo de Horacio: «N2o pod^mos encontrar um sd exemplar d'esta

traduc(Ao nas livrarias publicas e particularcs d'esta cidade (refere-se, creio,

A do Porto, onde escrevia); mas basta-nos o conhecimento que temos de ou-
tras obras poeticas d’cste e.scriptor, para afiirmarmos sera receio d'errar, que
nSo preenche o lira que se propoz. Miguel do (knito 6 um mdro rimador de
prosa; 6 um dos metrificadores enfadonhos, que nfto podem ser contados ou-

tre o numero dos poetas».

Salvo 0 respeito devido as decisdcs de Uo abalisado critico, o conceito 6

talvez em demasia severe. Permitta-so aos que o tiverem por tal, appellar d’esta

scnten^a para o voto de outros juizes, egualmente qualincados e imparciaes, e

de nSo menor auctoridade em materi.ns de gosto, que, scm contestarem os inne-

gaveis defeitos de Miguel do Couto, pelos quaes 6cou mui longe dc aspirar a
ser collocado na cathegoria dos nossos poetas de primeira ordem, vdein todavia

n'elle alguma cousa mais que um niero rimador de proto; e nSo duvidam con-
tal-o entre os mais aproveitados alumnos da eschola franceza, que cultivaram

entre nos a poesia no seculo passado.

1744) Tratado da rertifica(iio portugueza, devidido em Iret partes. A pri-

meira coiitm um brevissimo compendia das regras mais praelicareis da melri-

/ifofdo; a segunda um nmplissimo diccionario de consoantes; e a terceira, in-

structs para a perfeita poetica. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno
1784.8.“ de viii-521 pag.

t. scm duvida das obras do auctor a que tem logrado maior estimagAo.

Aebando-se desde muitos annos exbausta a edigAo, difficilmente se encontiam
hoje excmplares no mercado; e os que apparecem s5o pages por ura prego pro-
porcionalmentc subido.

1745) Satyras em desabono de muitos vicios, e Elegias sobre as miserias

do homem. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno 178o. 8.°dexvi-405 pag.

Eis aqui o juizo de J. M. da Costa e Silva Acerca d’este livro, no artigo

acima alluaido, que talvez nunca cbegara a ver a luz do prelo:
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• A miiilia opiniSo, que de modo neiihiim prelendo dar como regra, 6 (}ue

as satyras, em iiunioro de qiiarenta e duas, colloram seu auctor no primeiro
logsr enlre os nossos poetas satyricos, nio so pt lo luiinero de poen)as d'csle

genero que publicoii, nias pela moralidade e decencia que n'elle reinam. Guer-
reiro quiz ser util; e pnr isso dirigiu os sens tiros satyricos, n$o como Horacio
contra o ridiculo, que 6 de sua natureza transitorio, tnas como Juvenal contra
os vicios, que periiianecem sempre; e 6 muito natural que professasse a dou-
trina que o celebre Bartholoineu de Arpensola cxpriiniu nos seguintes versos;

« Pcro quando a rscribir satyras llegues,

A ninguno irritado carlapacio.

Sin al del caulo Juvenal te llegues. »

•Era tamLem demasiado probo, para fazer da satyra urn instrumento de
vingan^a contra os sens inimigos, iminulando-os pelos sens nomes ao riso do
puidico, como practicou Buileau, inuitas vezes com manifcsta inju$li;a. Nas
satyras de Couto nio ha uma sd per.sonalidade, nSo se pronuncia o nome de
um sd individuo; o poeta traja com viveza e toques cnergicos os quadros dos
vicios e dos desvarios dos homens, indica os ruins resultadosd’elles,tanto para
os que andam n'esse caminho crrado, como para a sociedade; e parece uizer

aos leitores: «Vede-vos n’este^.spelho; procurae n’elle a vossa imagem. > As
suas censuraa, as suas pilherias inexptaveis t£em por dm corrigir os homens,
melborar os costumes, e nio offender os seus similliantes, ou desacredital-os

na opiniio pnhiica. Quando fala cm torpezas, em logar dc imitar a licencio-

sidauc dc Juvenal, de Salvador Ro.sa ou Regnier, contenta-sc de indicar a fe-

rida, apressando-se em lanpar um vdo sobre ella. Nio 6 diffuso e pesado como
os Argcnsolas. Sabia muito bem que os.farpdes da cejisura devem serempen-
nados para ferirem com rapidez, e alcanpar longe. As suas reflexdes sio pro-

fundas, as suas maximas cheias de philosophia, c mais fundadas na practica

quo em theorias sublimes e especulativas Nada mais vigoroso que as cores

com que nas duas satyras, que tdem por titulos 0 bebado ca$eiro, e 0 bebado

(Uu ruas elle pinta o vicio da embriaguez; o seu principio e progresso succes-

sivo, atd chegar ao ultimo ponto de aviltamento, a que csle oesgra^o e ver-

gonhoso vicio pode levar o homem. Alii faz uma enumcra^io Uo viva como
exacta dos prejuizos, que conduzem a ruina de uma casa, quando o dono sd

cuida cm beber e dormir, deixando ir tudo pela agua abaixo, como vulgar-

mente se diz. E egualmente energies a pintura quo tra(a do homem que perde

a fazenda, a vergonha, e toda a estima^io de si proprio, passando de behado
c^iro para bebMo da rua, ultimo ponto de degraJa^io a que p6de condu-
zir-nos aquelle deploravel vicio, etc.

• Aos tres livros das satyras, seguem-se oito livros, contendo cincoenta
e tres elegias, escriptas cm tercetus; podendo-se o volume que cont^m estas

duas obras appellidar com basLante propriodade: • Heraclito e Democrito •

visto que o poeta alfaslando-se da practica dos elegiacos antigos e modernos,
que tractam na clegia todos os assumptos, e com muita especialidade os ero-

ticos, tomou por objecto as desgrafas do homem, desde o sen nascimento atd

i sua morte; deu-nos portanto um tractado completo dc moral, cujos differen-

tes pontos sio tractados em sentidas elegias. Este piano esti em ^rfeita har-
monia com o genio meditador e religioso dc Miguel do Couto, que tern assim

o modo de alaraear os seus optimos principios de moral, muitas vezes em ex-
cellentes versos; mas tern ogravissimoinconveniente da monotonia, para quern
Id seguido

:
pois toda aquella leitura se reduz a ouvir provar cincoenta e tres

vezes que o homem i miseravel em todas as circumstanclas da vida. Josd Agos-
tioho dizia que aquellas elegias nio eram mais do que ontros tres livros de
satyras; mas esta censura, ou polo mends classilica^io, nio me parece justa,

porque o tom' da composi^o nas satyras e nas elegias 6 muito differente; e

se o auctor, invectivando os vicios, levanta as vezes o estylo nas satyras, e nas
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elegiag toma 4s vezes o tom iocoserio, sSo isso meros accidentes, que nada in-

fluem no geral de umas ou ae outras Lancemos os olhos 4 pnroeira elegia

do liTro e vereraos se n'ella nSo reina o estylo proprio do genero; se nio
6 bem poeticamente applicada a allusSo a Job, feita pelo poeta ? Poder4 por
Ventura tal composi;4o cbamar-se uma satyra, como Josd Agostinho queriaT

Ou antes nSo provar4 esta asser;4o que Josd Agostinho, que tudo escrevia no
mesmo tom, era, al6m de fraco poet^ fraco entendedor de estylos?. . . . Seria

alargar demasiadamente as cita^s, se houvessemos de apontar todos os trechos

qne n’estas elegias se tornam rnais salientes, tanto pela forfa das iddas, como
pela vivacidade de expressSo, etc. •

1746) Fabulat de Etopo, reduzidas a rima wrtugueza, com explicafdee ae-

commodadaz d moral ehrisld. Lisboa, na Offic. de Francisco Luis Ameno 1788.
8.* de xvi-456 pag.

Comprehende esta collec(4o 346 fabulas, seguindo-se a cada uma d'estas

sua applica(4o ou commento moral em urn soneto. Apezar do titulo, muitas fa-

bulas nSo s3o propriamente de Esopo, mas sim de outros auctores; havendo
entre ellas algumas uue pertencem ao traductor. E este livro boje pouco co-

nhecido, e atd J. M. da Costa e Silva ignorou a existencia d'elle, ali4s nio teria

afBrmado que Pimentel Maldonado, Pato Moniz, e elle Costa e Silva baviam
zido o« primciros que tractaram este genero de poesia na lingua portugueza.

Eu conserve do dito livro urn exemplar, como os de todas as outras obras do
anctor aqui mencionadas.

1747) Cartas de Ovidio, chamadas heroides, expurgadas de toda a obtee-

nidade e traduzidas em rima vulgar: com as suas respostas, eseriptas umas
pelo mesmo Ovidio, outras por Sdbino e Sidronio, e a maior parte d'ellas pelo

traductor; e wn epilogo no fim de cada uma, em que se mostra a doutrina quo

d'ellas se pdde tirar, etc. Lisboa, na OiCc. de Francisco Luis Ameno 1789. 8.*

2 tomos com xxxvni-312 pag. e 366 pag.

Costa e Silv^ analysancTo longamente esta versSo, diz que n’ella e na da
Poetica de Horacio o maior defeito esta em serem feitas em versos rimados, e

sobre tudo nas erradas iddas que o traductor abracon, quanto ao methodo ou
mteroa de traduzir, deslumbrado pela practica oos francezes do seu tempo.
Fundava-se este methodo em que ao traductor cumpria verier a obra ao gosto

modemo, embbora Ihe'tirasse todo o colorido nacional e sabor antigo
;
nSo escru-

pulisando em supprimir pas&gens, ou substituil-as com outras de lavra pro-

pria, scmpre que Ihe pareccsse que as feifdes do original se nSu coadunavam
com os costumes e pensar da aclualidade: em dm, que os originaes deviam ser

tidos sdmente como materia prima do trabalho, a que era licito dar a fdrma
que a cada um aprouvesse.

A traduc(4o das beroides feita em tercetos, 6 muitas vezes verbosa, e nio
poucas deixa entrever o trabalho e difficuldade em reduzir os distichos lati-

nos ao quadro da ter^a rythma portugueza; mas para contrapezar estes e ou-
tros sendee, a cada passo se onrontram tercetos bem fabricados, e a intelligen-

eia do texto quasi sempre exacts e verdadeira. A exprcssio 6 pelo commum
energies e vigorosa; poi^m a linguagem, resentindo-se dos ruins principios da
educafSo do auctor, ou da falta de estudo dos classicos, apparece frequente-

mente maculada com palavras grosseiras e phrases sd correntes entre o vulso.

E este 0 defeito que tambem sobresae no seu discipulo Tbom4s Antonio dos
Sanctos e Silva a quern elle inspirou provavelmente o errado axioms: «Que
todas as phrases e palavras servem, comtanto que expliquem o peosamento*,
como se isto bastane em poesia, e nSo fosse mister explical-o com a maior
nobreza e elegancia possiveis!

1748) Epigrammas portuguezes. Lisboa, na 0£Bc. Patriarcbal 1793. 8.° de
485 pag.— Contdm 1273 epigrammas, escriplos todos em quadras octosvllabasl

Imprimindo este livro, parece que seu auctor quiz rivalisar com Marcial,

ou com o inglez Owen, nSo menos fecundo n’esta especie de nugas metricas.
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•NSo 6 (diz CosU e Silva) qiie entre os epigrammas de Conto, muitos d'ellea

nlo sejam optiinos, cheios de agudeza e de sal; por^m diga-se a verdade: um
volume inteiro, cheio de similhantes composi;6es, qualquer que seja o seu me-
rito, me parece uma leitura insiipportavcl. Alguns bons epigrammas fazcm
sempre bom efleitu entre as obras de um poeta; mas uma tal carregagio i abu-
sar da paciencia humanal Quanto nSo vale mais qualquer das boas odes de
Horacio, que todos os iS32 epigrammas de MarcialN

MIGUEL DIAS PIMEA'TA, cujo appellido foi no paeudo-Calalogo da
Academia substituido ou trocado erradamente pelo de Pimentel.— De sna pes-

soa consta apenas, que nascdra no logar de Landim, do arcebi.^pado de Braga,

e que deixando a patria, sahira para Pernambuco, onde assistiu muitos annos,

exercendo ahi ao que parece, a clinica incdica oii cirurgica.— E.

1749) fCJ Noticiat do achaque do bicho: defini^M do seu crestamento, *u-

bimento, corrup^do, signaes e cura ale o miiUo grau, ou intensao d’eUe: suas

differencas e complieafoes quando se ajunla. Lisboa, por Miguel Manescal 1707. 8.°

Nlo tive aioda occasiSo de ver exemplar algum d'esta obra.

D. MIGUEL DA ENCAIIIVAGAO, Conego regrante de Sancto Agosti-

nbo, cujo instituto professou no mosteiro de Sancta Cruz de Coimbra a z4 de

Junbo de 1746.— Foi Doutor em Theologia, Professor de historia e da lingua

bebraica no collegio da sua ordem em Mafra. Creio que morreu pelos flns do
seculo passado. 0 seu nome J4 nio entrou na BM. de Barbosa.

Na CoUecfdo da Academia Liturgica de Coimbra, da qual foi socio, vem
no tomo II uma sua dissertapio em latim, e no tomo v, a pag. 217, a seguinte

em portuguez

;

1730) Aid quando duraram as oblafdes dos fieis na missaf
Existe tamnem impressa a seguinte, f6ra da collecpao:

1731) DisserU^ao historica: Se desde o seculo xii, nos dei^s dos bispos

da Lusitania, se ajunlata consenlimento dos reisf Coimbra, na Typ. da Acad.

Litui^ica 176b. 4.*

P. MIGUEL FURTADO, Jesuits, Formado em Theologia pela Univer-

aidade de Coimbra, e Reitor no collegio de Braga.— N. em Hapans de Caminho,
bispado de Coimbra: e m. a 7 de Marpo de 1708.— E.

1732) Sermdo do auto da fe, que se celebrou em Coimbra a S de Marfo de

1704. Coimbra, por Jos6 Ferreira 1704. 4.”

Parece ser, nilo sei porque motive, um dos mais raros no seu genero; pelo

menos 6 certo que nSo se me deparou atd agora algum exemplar d’elle nas va-

rias collecpdes que tenho tido occasiio de examinar, mais ou menos abundan-
t«i de SerinBes de autos da fe.

MIGUEL UELIODORO DE NOVAE8 8A MENDES, CirurgiSo de

brigada do Exercito, Cavalleiro da Ordem de N. S. da Conceiplo, etc.— Fal-

tam-me informapdes do mais que Ihe diz respeito.— E.

1733) A questdo da ophtalmxa do regimentn 12 considerada pelo lado scien-

ti^o, mormente em referenda ao seu tractamenio. Lisboa, Typ. do Progresso

itoO. 8.* gr. de 28 pag. com varios mappas.—Vej . sobre o assumpto no Die-
eUmario, tomo v, o n.* J, 2626 e 2961, etc.

MIGUEL JOAQUIM DA FONSECA ESGUELHA, CirurgiSo-medico

TOla Escola de Lisboa, e actual Administrador do concelho de Villa-franca de
Xira, sua patria. onde nasceu pelos annos de 1808, segundo ouvi.— E.

1734) Algumas eonsidera^s dcerca dos meios propostos para o Iratamento
dos polppos.; particularmente do methodo da extirpofSo ou arrancamento. Lis-

boa, Typ. de A. S. Coelho 1837. 4.* de 30 pag.
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MIGUEL JOACHINO DE FREITAS. (V. Fr. Jacinto de S. UiguelJ

MIGUEL JOAQUIM MARQUES TORRES, natural de Lisboa, e nas-

cido, conforme unia sua declarafao (que conservo em nieu poder), a 2 de Fe-

vereiro de 1811. de presumir que tenha havido n’esta parte alburn involun-

tario eqaivoco; a inenos que nSo contas.se de edade apenas 16 annos, quando
no de 1827 deu i luz pela inaprcnsa o opusculo abaixo mencionado (n.* 1755).

Destinado a scguir a vida commercial, fez o seu tirocinio como caixeiro em
unia loja de mercador da extincta classe de la e seda. Trocamlo depois esta

vida pela de empregado publico, entrou na Secretaria do Minislcrio do reino,

segundo ouvi, em 1834; da qual foi nomeado Amanuensc de primeira classe

em 12 de Janeiro de 1841, o promovido a segundo Official cm 1859.— E.

1755) Carta diriqida ao tr. J. J. L. em resposla a tma carta inserla na • Ga-
zeta de Lisboa* n.° 160. Lisboa, na nova Imp. Silviana 1827. 4.* de 8 pag.

—

Tern no fim por assignatura .as letras iniciaes • M. J. M. T.

»

Ainda nSo sei a raz4o por que no titulo se escreveu sumcnte J. J. L., quando
parece deveria ser J. J. I’. L., visto tractar-se ahi da pessoa do redactor da ga-

zeta Joaquim Jose Pedro Ijopes.

1756) Portuf/al e a liberdade. Defeza da Naedo portugueza. Lisboa, na Imp.
da Rua dos Fanqueiros n.° 129 B. 1834. De 28 pag.— Ignoro o formato, pm*
nJlo ter visto este opusculo.

1757) Historia da rerolufuo franceza, por Mr. Thiers, traduiida em por-
tuguez. Lisboa, na Tvp. da Arad, das Bellas Arles, 1843. 8.° gr. 6 tomos com
estampas. NSo accusa o nome do traductor.— Queixa-se elle de que >na im-
pressao d’esta obra se commctteram por incuria da Officina taes erros typogra-

pliicos, apezar da revisJo de provas feita por elle traductor, que em algumaa
partes d’ella al^ se nota obscuridade, pela omisstto de phrases inteiras, com o
que muito se altera o sentido do auctor! •

1758) Historia do Consulado e Imperio, por Mr. Thiers, tradmida em por-
tuguez. Lisboa, 1845 e seguintes. 8." gr.

No anno de 1858 achavam-se jj traduzidos, segundo consta, onze volumes
d’esta obra. D’enUo para ca ignoro se mais alguns se publicaram.

1759) Historia de Inglaterra, por Otivier Goldsmith, conlinuada ate 1815
por Ch. Coote, e ati os iiossos dias por M. Alexandrine Aragon, com varias no-
tas de MM. Thierry, de Haranle, de Norvins e Thiers, rertida em portugua.
Lisboa, Typ. da Acad, das Bellas-artes, 1842 a 1844. 8.° gr. com 23 estampas.

Dos quatro tomos de que consta a traducfSo, diz o traductor que $5 Ihe ^r-
tencem os dous primeiros. Foram todos publicados anonymos.

1760) Vida de Jose Agostinho de Macedo, e notieia aos sens escriptos. Lis-

boa, Typ. das Portas de Sancto Antlo n.° 9. 1859. 8.* de 101 pag. numeradas,
e mais uma com a errata final. Ornada do urn retrato.— Occupa a biographia
de J. A. de pag. 3 a 32; seguem-se de pag. 33 a 78 excerntos dos seus poemas;
e da pag. 78 atd 101 um catalogo alphabetico das suas obras inipressas.

0 juizo que posso formar d’esta composi;ao foi em parte cominunicado
ao publico, mediante a iinpressSo feita em 1859 da Oarta ao sr. Migvel Joaquim
Marques Torres, etc. semndo de resposla a outra que o mesmo sr. fet inserir

no jomal «0 Future* n.* 243 de 21 de Janeiro correnle, e desagm-avo de In-
nocencio Francisco da Silva. (Vej. o Diccionariu, tomo ni, n." 1, 117). Da mesma
carta constant as causas que me impiliram a escrevel-a. U mais que ainda
resta para dizer, e nSo e pouco, tenno-o reservado para uccasiKo opportuna,
conio ahi mesmo declare).

1761) Resposla a Carta que o sr. himeencio Francisco da Silva dirigiu a
Miguel Joaquim Marques Torres, em 22 de Janeiro de 1859. Lisboa, Typ. de J.

M. Eusebio 1859. 8.° gr. de 15 pag. e mais uma innumerada.— A valentia do
desforgo assds se roanifesta da arrojada epigraphe com que o auctor encabefou
a sua composifSo ; • Mais Ihe ralia nunea ter naseido Ml*... — Foi na pag. 10
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(Teste memorando optisculo, tin. 26 e 27, que elle se dignoii de qualificar a seu

iiiodo 0 Diccionario Bibliographico, corn o chisloso e significativo apodo : •artk
DE coNHECEK LivRos pELo.s RusTos E LOHDADAS

I

! ! •. Os quc lerani essa resposta

deviani sobretudo inaravilbar-sc ao ver, que dos quatorze reparos ou obaerva-

fOes criticas, que na carta se aprescntaram por aniostra dos erros, inexacti-

dOes e anachronismos comniettidus pelo sr. M. T. na Ttda de Jote Agoslin/io,

nem um s6 merecesse a tio erudito contendor as bonras da confutafio! Paa-
saram todos ineolumes, tidos por elle, 6 verdade, na conia de uma eriffrazada

de palavras que ndo merecia refuta^do'.U (Resposta, pag. 12, lin. 29.) £assim
que se caminba afoulaniente para o templo da imuiortalidadel—V'ej. quern

quizer a correspondencia que a esie respeito inseri logo depots no JorruU do
Commercio, n.* 1624, de 23 de Fevereiro do dito anno, c sirva isto por agora
de resposta 4s deslemperadas parroices e insuttos da defunta liistrucedo PuNica,
n.“ 12, de .30 de Junho de 1861, pag. 93 e 94.

• Arcades aiabo,

Et cantare pares, et respoodcre parati!>

Na qualidade de collaborador do Panorama, o sr. M. Torres compilou para
esse jornal os seguintes artigos:

1762) 0 roubo dos Decadas de Couto. — Inserto no volume iv (1840), a
pag. 87, c assignado com as inlciaes M. J. M. T.— Para evitar repetifdes enfa-

donhas deixo de reproduzir agora o quc j4 live occasiio de dizer no tomo n,

pag. 155, acerca d’esse artigo, copiado na quasi totalidade do tomo i das Mem.
de LilteraUara da Academia.

Academia Real de Hisloria.— Dito volume, pag. 29 a 31, com as mesmas
iniciaes.—Vej. no presente tomo vi o n.* 1350, e confronte a obra ahi men-
cionada com o artigo do sr. M.T. quern pretender lifOes da arte de dizer mvl-
(Km tn parvo!

Academia da Arcadia.—Volume dito, pag. 198 a 200. Com as ditaa ini-

ciaes.—NAo passa de ser mero extracto ou resumo da Memoria de Trigoso,

mencionada no Diccionario, tomo ii, n.‘ F, 1381.

Academia Real das Sciencias de Lisboa.— Dito volume, pag. 375 a 376, e

379 a 380.— Por amostra dos erros ou descuidos em que o auctor incorreu

n'este seu trabalho, limito-me agora a apontar os seguintes; 1.* Dizer elle

(pag. 376, col. 2.*) que a Academia come^ara a estamparas tuas publico(6es em
1792, ignorando talvez, ou esquecendo-se de (i^ue essa corpora;^ tinha ante-

riormente a esse anno e a contar do de 1780, estampado nada menos que
viNTB s NOVE VOLUMES iios formatos de 4." e 8.», inclusive cinco tomos de Me-
morias, etc., como poderia ver dos competentes catalogos.— 2.* Attribuir (na

pag. e col. ditas) a um distinclo escriptor estrangeiro as palavras assAs conheci-

das de um escriptor nacional, que assim foi sempre tido e havido Josd (3orrda

da Serra, cujas sAo, e por elle escriptas na Memoria sobre o estado das sciencias

e das letlras em Ports^al, que publicou em francez nos Ardtives Litteraires de

VEurope; o que facilmente achara, se nSo nocitadoBaIbi, ao menos no Ensaio
sobre Hisloria Lilleraria de Portugal, de Freire de Carvalho, pag. 360 e 403.

Biogra^ia de Jose Anastasia da CunAa.— Inserta no volume v (1841),
pag. 34 a 36.

—

li no Diccionario, tomo iv, pag. 221, live occasitlo de dizer o

S
ue e, e o (|ue vale este trabalbo, ou melhor, este redondo e estreme plagiato.

So o repetirei agora, para nSo alongar mais o presente artigo.

Ddtcias da primavera.—Volume dito, peg. 63 a 95.— Sanio anonyma esta

producfio, que se compOe ao todo de 286 linnas, das quaes sAo 113 copiadas
textualmeute da Primavera do sr. Castilho, 60 da de Rodrigues Lobo, umas 29
transcriptas de nto aei quern, e o resto pertence ao articuli^ Por aiiui poderi
vffl* (me parece) s. s.* que nem s6 aos auctores de BMiographicos (I) pdde ca-
ber a pe^ de brilbarem no orbe liUerorto com o que i dos outrosi (Vej. a ji
cilada Resposta do sr. M. Torres, pag. 7, lin. 27.)
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Affonto dt yUfru^Mr^tw.—Volume dito, a pag. 119.—£ tambem anonvmo
este artigo, preencbido em grande parte com a minuta de uma carta d’el-rei

D. Manuel, copiada das Mem. de Litter, da Academia, tomo v, rag. 253.

Bioqraphia de Pedro Nunet.— Dito volume, pag. 174 e 178, com a assi-

gnatura M. J. H. T.—NSo me parece que o auctor nas suas lucubra(des accres-

centasse cousa alguma ao que sobre o assumpto baviam dito Ribeiro dos San-

ctos, nas Mem. de Litter., tomo vii, pag. 25()i e Stockier, no Ensaio tobre a
origem e progrettos das Mathem., que foram seguramente as fontes nnieaa a

que elle recorreu n’este seu trabalbo.

Enthusiasmo. — tio dito vol., pag. 239; sabiu anonymo. Occupa ao todo

colamna e meia, ou pouco menos. NSo se me deparou ainda o original: ap-

pareceri provavelmente quando menos o esperar.

Academias estrangeiras.— No vol. viii, pag. 231 a 232, e 237 a 238. Com
as iniciaes do costume.

Biographia de Antonio Bibeiro dos Sandoj.— Dito vol., a pag. 285, 300 e

309. Assignado com as ditas iniciaes.

Artigo btbliograpbico sobre o « Bosquejo kistorico de LUteratura dassica

grega, latina e porfiMuesa*, por Antonio Cardoso Borges de Figueiredo.—No
dito vol., pag. Com as iniciaes referidas.— N’esse artigo, que se con^Oe
de 107 lin., apenas 47 se reportam precisamente 4 obra a que se allude. Ef de

que modo! Vej. a este respeito a minba ja citada carta ou communicado no
Jomal do Commereio n.° 1624, e desculpe-se algum aiedume na pbraae, atten-

dendo ao justo resentimento que a dictou.

No Diamo do Gotemo, oe que foi por alguns annos traduetor (e creio

sel-o ainda actualmeute do de Lisboa), inseriu, conforme diz, os seguintes ar-

tigos sobre assumptos litterarios:

Acerca da obra intitulada • Beftexoes sobre a lingua portuguexampor Fran-
cisco JosC Freire, etc.— Diario n.° 234 de 4 de Outubro de 1842.

Sobre a publiragiq do <• Industrioso, jomal pratieo de seieneiat, tsrtes me-
dutnieas, • etc.— Diario n.’ 196 de IS de Agosto de 1849.

Sobre a obra intitulada •Trovas e cantares de urn Codiee do seeulo xrr,*

publicada por F. A. Vamhagen. —Diario n." ... de 1849. N*o vi estes artigos,

que sabiram anonymos, segundo creio.

Tambem foi, por sua declaragilo, collaborador ftalvez traduetor?) de al-

gnns priodicos politicos, a saber ; da Revista, fundana em 1834 plos ^eeidos
Rodrigo da Fonseca HagalhHes e Antonio Pereira dos Reis, e que dnrou aid

1N6; do Correio, comegado a pnblicar em principios de 1837; e do Corrtio

de Lisboa em 1838, etc.

inGUEL 308E RODRIGUES VIEIRA, natural do logar de SamaiSes,
termo da villa e prap de Chaves, na provinciadeTraz-os-roontes.—N. a 12 de
Julho de 1820. No anno de 1838 sahiu da sua patris com destino para o Brasil,

e ahi se dedicou aos estudos e pratica da vida mercantil, que tern sempre se-

guido, residindo successivamente em varias provincias do imperio, e por ul-

timo na de Pernambuco.— E.

1763) Guarda-Uvros brasileiro, ou arte da eseripturagdo mereantil, appro-
priada ao commereio do Brasil. Rio de Janeiro, Typ. Nacional 1856. Foi.

—

Publicaram-se quatro partes d’esta obra. A 1.* que comprehende prefacio, in-

troducglo, etc., e tracts especialmente do livro Memorial ou Borrador, de
vin-88 pag.—A 2.* que tracts do Diario, cont4m vi-34 pag. (as tree nitimas

innumeraius) e no 6m urn modelo para a escriptnragSo, iitnographado, em 4
rag.— A 3.* tracts do Reeopilador, e consta do iv-9 pag.—A 4.* do Lhro de
Raiao, em vi-30 pag. innumeradas.

0 mesmo auctor publicou tambem no Rio de Janeiro, segundo me consta,

nm escripto sobre a arte musical, de que comtudo nSo souberam dar-roe inform

magdes mais particularisadas.
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P. MIGUEL Jl'STIKO D’ARAUJO GOMES ALVARE8, Presbytero
egresso da extincia congregarao dos Monges Benedictinos. iia qual professou
com 0 noine de I'r. Miguel da Madre de Deus, a 27 de Dezembro de 1825;
Mestre de Theologia nasua Ordem, e actuairnente Professor de Historia sagrada,
Philosophia e Hhetorica no Seminario Bracarense ; Examinador Synodal do
Arcebispado, e Pn^gador Regio hunorario, etc.— E natural de Braga, e n. a 9
de Maio de 1804.—E.

17W) Taboos synoplicas da Logica de Genuense. Braga, Typ. Bracarense
1842. 4.° Cinco quartos de papel, iinpressos ao largo, e por uma s6 face.

1765) Refuta(uo das perniciosas doulrinas contidas m urn folheto intitu-

lado •Fonte da Verdade, ou caminho para a virtude. . . • impresso em Braga no
tnez de Septembro de 1843. Porto, Typ. Commercial 1843. 8." dc 52 pag.

1766) SuppUmento as Li{6es de meiapkysica de Geiiuense, cmtmdo sets Ira-
dados: I." Dos tmperamentos— 2.“ Espiritualidade da alma— 3.“ Sua immor-
talidade— 4.” Sua liberdade— 5.” Exislencia de Deiu— 6.” Necessidade e utili-

da<U da reUgido. Braga, Typ. Bracarense 1841. 8." de 24 pag.— Dizeni ser
hoie raro eate opusciilo, em consequencia de achar-se ha annos consumida
(oda a edi(tio.

1767) Taboa analgtiea, ou analyse do Pensamenlo. Braga, Typ. Bracarense
1842. 4.” Imnressa ao largo. Tambem rara.

1768) Oragdo funebre nas exeguias do em.”" e rev.’"’ sr. D. Pedro Paulo
de Figueiredo da Cunha e Hello, arcehispo primaz e cardeal da Santa Igreja
Romana. Recitada na cathedral, aos 19 de Ferereiro de 1857. Braga, Typ. Lusi-
tana 1857. 8.° gr. de 33 pag.

1769) A astucta de um esludante mallograda: farga. Braga, Typ. Lusitana
1857. 8.° gr.— Sahiu com as iniciaes do seu nome.

1770) 0 barbeiro aspirante a depulado; farga. Braga, Typ. do Semina-
rio de S. (^etano 1857. 8.° gr.—TamVm com as iniciaes do seu nome.

A noticia que dou icerca d'estas obras vai toda fundada sobre informa^Oes
recebidaa; porque nSo as possuo, nem tive occasido de examinal-as ocular-
mente.

0 auctor conserra em seu poder, segundo consta, bom numero de poesias
DO gosto chamado «classico»; muito.s sermues pr^gados em diversas terras da
provincia do Minho; e alguns dramas biblicos, que se representaram pelos es-

tudanles no seminario de Braga.

MIGUEL LEITAO DE AMDRADA, Commendador da Ordem de Chris-

to. Cursou na Uuiversidade de Coimbra a faciildade de Canones, por^m nto
chegou a formar-se, partindo para a jomada de Africa com el-rei 0. SebastiSo.

Ahi flcou captivo dos mouros na batalha de Alcacerquibir em 4 de Agosto de
1578, conseguindo evadir-se no fim de algum tempo. Segiiiu depois as partes de
D. Antonio, prior do Crato, pelo que foi perseguido e esteve preso durante
muitos annos, por ordem de Filippe II.— N. na villa de Pedrogilo, bispado de
Coimbra, em 1555: e vivia ainda em Lisboa no anno de 1629, contando enUo
74 de edade.— E.

1771) (CJ Miscellanea do sitio de Nossa Senhora da Lux do Pedroguo grande,
apparecimento de sua sancta imagem, fundagao do sen convenlo, e da see de Lis-

boa, exjiugnagao d'ella. perda de elrei Sebasliam. E que seja Nobreza, Senhor,
Senhoria, Fassallo dclRei, Rico-homem. InfangSo, Corle, Cortezia, Mizura, Ro-
verencia, e Tirar o chapeo, e prodigios. Com muitas curiosidades e poesias di-

uersas. Lisboa, por Matthcus Pinheiro 1629. 4.° de xvi (innumeradas)-635 pag.— Este titulo 6 aberto a buril, e com tal orthographia, em nma portada gra-

vada pelo artista portuguez JoXo Baptists; alem do frontispicio ha naobra o
retrato do auctor, e duas estampas descriptivas da batalha de Alcacer.

E a Miscellanea um dos livros raros e curiosos que possuimos. Escripta em
ftirma dialogistica e contendo ao todo vinte dialogue, a sua linguagem M mix-
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tora com algumas vozcs antlqiiadas e nutras vulgarcs, conserva geralmentc

aquella pureza e propriedade que caracterisam os escriplos contemporaneos.

No estjlo, ainda que puuco cnstigado e .Is vezes duro, nio deixa do apresentar

de vez em quando formosura, viveza c clegancia, qualidades que melhor se

distinguiriain se a edi^io, por mal cuid,ada e incorrecta, nSo as desfigurasse e

confundisse. Quanto as pe^as cm verso, que abi apparerem inlercaladas na
prosa, sSo tidas por infenores a esta em merecimento, e alguns criticos as jul-

gam destituidas de gala e suavidadepoetica Advirta-se porCm, que em o numero
u’essas pefas entram muitas alhei.i.s, d.as quaes I.,eiUo foi mero compilador; a

cujo reapeito p6de ler-se uma nota que em sua defeza e justiHca^ao escreveu

Antonio Ribeiro dos Sanctos, a qua! .se acha transcripta no Jornal da Sociedade

doi Amigot dot Letras, n.* 4 (Julho t8,3C), a pag. 98, contra ns que prelende-

ram accusal-o de querer usurpar para si as obras de outros. Entre essas com-
posipSes alheias ha algumas que se attrihuem ao cantor dos Lusiadas, c andam
incluidas nas obras do grande poela. Taes silo, por exempio, a can;.So; •Oh
pomar cen/uroM- (Miscellanea, pag. 9) que 6 com leves variantes a xiii de Ca-

mdes; outra que comefa: •Quern com sdido intenlO’ (Misceli, pa^. 43t) con-

tada como a xiv de CamOes; e a outra; •Que e isto? sonho ou vejo a ngmpha
ptira« (MiseeU., pag. 433), que i nas respectivas edifOes a xv.— Tambem a pag.

377 um soneto; •De quantas gramas Unha a naturezo' havido pelo cxxxi entre

05 de Camfles, e a pag. 433 outro: •Si gran gloria me vino de niirar-te,» que

6 o ccLXX, com a dilTeren;a de apparecer na Miscellanea traduzido em caste-

Ibano, etc., etc.

Ao sr. visconde de luromenha em sua novissima edi(So das Obras de Co-
mbes occorreu mencionar no tomo ii a idenlidade d.as referidas can;0es: por^m
nSo vejo que diga cousa algutna quanto a dos dous sonetos.

No que nos relata da batalha de A leaner, LeitSo gosou sempre do credito

de histonador fidedigno, como lestemunha presencial dos soccessos. Comtudo o
auctor da Deduecao Chronologica e Analytica, firme e tenaz no proposito de achar

na Companhia ae Jesus a origem de todos os males e desgra^as de Portugal, at-

tribuindo aos scus meinbros toda a surte de macbina;3es o falsidades para le-

varem por diante os seus tenebrosos projeclos, la foi descobrir nSo set aonde
(ao menos assim o affirma na parte 1.* divisao vi § 200, isto b, a pag. iOS da

edifio de 8.*) que a Miscellanea «fdra obra mandada estampar pelos jesuitas,

com 0 fim expresso de manterem o povo na persuasSo de que D. SebastiSo es-

capara vivo da batalba, fmgindo (sao palavras suas) uma nistoria verdadeira-

mente d'aquellas, a que o vulgo ebama de mouros encantados » I II Apezar poram
d'esta extranba affirmativa, tao destituida de provas, nSo creio que LciUo ha|a

desmerecido em aiictoridade no conceito dos que o reputam historiador ven-
dico e sincero dos factos que observara.

A Miscellanea paga-se desde muitos annos por avultado prefo. Sei que
D. Rodrigo de Sousa Coutinbo, depois conde de Linbares, comprira no pnn-
cipio d'este seculo um exemplar por 8:000 rdis. Monsenhor Ferreira Gordo deu
por um que possuia 5:760 rCis. Outros em tempos mais recentes foram vendi-

dos por 6:400 rdis, isto 6, quando bem tractados e completos com rosto e es-

tampas, que em alguns costumam faltar. Na lirraria que foi de Joaquim Pereira

da Costa, existem nSo menos de dous. a que os respectivos avaliadores puze-

ram no inventario o pre;o total de 6:000 rilis, em verdade bem diminnto, mas
que nSo deve servir de motive para admira^So, i vista de tantas e tito dispa-

ratadas irregularidades como a cada passo se notam n’aquelle inventario, em
que os peritos tamanha impericia mostraraml

Darei aqui aos nossos bibliophilos estudiosos uma noticia, que nSo pdde
deixar de ser-lbes grata, e a quantos prezam as letras portuguezas, e desejara

possuir em suas estantes para manuseal-os os livros dos nossos bons classicos,

que por escacearem cada vez mais no mercado, como que esUo prestes a su-
miiem-se de todo. Saibam pois, que em breve terSo reimpressa a Miscellanea
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de LeiUo, fieando esta obra accessivel ainda dqDeiles que su a cuslo de atu-

rada diligencU e por aubido pre(o podiam atd agora lisonjear-se com espe-

ran^, nio poucas vexes incerta, de oblel-a.

A administrafAo geral da Imprensa Nacional, movida de zdio verdadeira->

mente patriotico, tracta de realisar de conta e a expeiisas proprias essa irnpres-

sao, que sera, talvez, seguida da de outros livros nJo nienos raros e estimaveis,

se o favor e applause do publico illustrado justiticarem o acertu da primeira

escolha. Devida, nlo a especulaflo industriosa, mas ao determinado proposito

de bonrar a litteratura nacional, tornando estes valiosos monumentos de facil

acquisi^ao a quern sabe aprecial-os, e obstando a que em mais alguns se veri-

iique a mesma sorte de outros, cuja perda irremediavel sentimos, a emprexa ti

digna de louvores, e credora de agradecimento. Ha (oda a raxSo de esperar que
taes edi(<Ses, dispostas com acurada crilica, expurgadas das faltas e erros que
pullulam nas anteriores, e executadas com o esmero e perfei^ao artistica que
comportam os variadoa recursos d’aquellc grandiose cstabelecimento, satisfa-

fam completamente ao volo dos entendidos, e sejani do future preferiveis para

todos que nSo forem exclusivamente dominados pelo sestro da biblwmania;

paixSo phrenelica e improductiva, que leva certos individuos, verdadeiros Har-
pagons litterarios, a amontoar livros que nSo abrem, nem lalvex entendem,
deleitando-se apenas em aferir-lhes o valor pela raridade dos exemplares, e em
disputal-os sempre que podem, e com invejosa cubi^a, a quern os procura pelo

interesse real de instruir-se!

MIGUEL LOPES CALDEinA E ARTHUR, Formado em Direito ci-

vil pela Universidade de Coimbra, Juix de fdra nas villas de Arraiolos, Serpa

e Tnomar, e Provedor nas comarcas de Portalegrc e Evora.— Foi natural da
villa de Arez na comarca de Portalegre, e n. a 2( de Septembro de 1703.

—

AUm de varies obras que deixou manuscriptas, cujos titulos podem ver-se no
tomo iv da BM. Lu$., imprimiu o se^inte

;

1772) Elogio funebre do tenhor Franeisco de Melio, quarto tmhor da tnUa

de Pieaiho, comviendador dot commendas de S. Marlinho de Pinhel, e S. Pedro
de Gouo/a, etc. Lisboa, por Francisco Luis Ameno 17IS2. 4.°

MIGUEL LOPES FERREIRA, EscrivSo dos Contos do reino ; foi na-
tural de Lisboa, e n. a 28 de Dexembro de 1689. M. a 22 de Abril de 1739, se-

gundo Barbosa.— E.

1773) Fida e aetSet de tua aileza lerenusima Pr. Luit Mendet de Yatcon-

eeUot, gran-meelre da t^rada religiao de Malta, etc. traduzida do catleUutao.

Lisboa, na OfiBc. Ferreiriana 1731. 4."

17741 Epitome da vida, acfSes e miiagret do glorioto Sanelo Antonio de
Lisboa, illustrado com breves ponderofSes, e accrescentado com dogios em que
edebraram a este saneto Pontifices, Cardeaes, Padres antigos e outros graves au-
etores: eseriptopor Fr. Migud Padieco, e traduzido do eastelhano. Lisboa, na
mesma Offic. 1732.8.°—Ha outra tradocfSo da mesma obra, feita pelo P. Josd
Pereira Bayio. Vej. no Diecionario, tomo v, n.° J, 4549.

A Miguel Lopes Ferreira se devem tambem as edi(5es de varies livros

classicos, dos quaes alguns por sua diligencia e industria se imprimiram pela

primeira vex. Entre elles se contam : As Chronicas dot sets primeiros rets (vej.

no Diecionario, tomo n, n.° D, 373) ; a Historia de Tangere (Diecionario, tomo
n, n.° F, 129) :— a Chronica de D. Sebastido (idem, tomo v, n.° J, 4552) ; —

a

reimpressAo feita em 1725 da Quarta parte da Monarchia Lusitana (idem, tomo
I, n.° A, 437), etc.

MIGUEL LOPES DE LEAO (l.°), Formado em Direito civil pela Uni-
versidade de Coimbra, e Advogado ae causas forenses em Lisboa, sua patria.

— N. a 4 de Agosto de 1674. Ignoro a data do seu falecimento.— E.
TOMO VI 16
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1773) Allegofoo juridica pela ex.”" sr.“ D. Maria de Leneastre, margueia
de Unhao, sobre a suceesuio do eslado e casa de Aveiro, na causa ein que e au-
ctora contra os senhores Procuradores regtos, cm que sao oppoentes os ex.”" srs.

D. Martinho Mascarenhas, marques de Gourfa, D. Pedro de Leneastre, com-
mendador de Caruciie, e D. Gabriel Ponce de Ixdo, duque de Banhos. Lisboa,
por Bcruarilo da Costa de Carvalho 17iy. Fol.

MIGUEL LOPES DE LEAO i2.“), provavciniente filho ou nelo do an-
tecedente, e tambem formado em Direito; Advogado da Casa da Supplica;3o
de Lisboa, etc.—Nada sei do seu nascimento, e conjecturo que o obito bouve
logar nos primeiros ajinos d'este seculo.— E.

1776) AUegofdo de facto e de direito, na instancia de revista, nas senlen-
proferidas no Senado da Retafdo a favor de Francisco Maria Rossi, contra

Francisco Malachias da Cunha e Raimundo Pinto de Carvalho. Lisboa, na OIDc.
de SimSo Thaddeo Ferreira 1791. F’ol.

As Ires pejas que escreveu coino defensor dos r^us na questSo da denun-
cia do morgado de Pancas, sob os litulos: AUegagdo historico-juridica, Segunda
aUegofdo, e Impugnaguo compendiosa, ja forain ineidenteiiiente descriptas com
outras do mesmo assumpto, no Diccionario, totno iv, n.° J, 1895, 1897, 1899:
parecendo-me aqui desnecessaria a sua repeti;ao.

MIGUEL LOPO ALBERGARIA, cujas circumstancias pessoaes total-

mente ignore.— E.

17v7) Lesbia: egloga pastoril. Lisboa, na OfiQc. de Crispim Sabino dos San-
ctos 1781. 4.* de 13 pag.—Vej. no Diccionario, tomo ii, o artigo Gaetano de
Arcmjo Lasso : e tainbem no toino v o n.“ J, 1383, etc., quern quizer por ven-
tura colligir esta especie de publicafdcs.

D. MIGUEL LUCIO DE PORTUGAL E CASTRO, Cllio do marquez
deValen^a D. Francisco de Portugal: n. em Lisboa em 1722. Seguindo o es-
tado ecclesiastico, foi Principal da Egreja patriarchal; Acadetnico da Academia
Real de Historia e da dos Occultos, e Einbaixador a edrte de Ilespanha, onde
m. no anno de 1783.— E.

1778) (C) Elogio funebre do muito alto e poderoso rei D. Jodo V.— Sahiu
na CoUcegiM das obras que na Academia dos Oc^tos se rccitaram, etc. (Vej. no
Diccionario, tomo ii, n.” C, 346.)

1779) fCJ Oraguo panegyrica no feliz dia da gloriosa coroaguo d'el-rei
D. Jose I. nosso setiAor.— Sahiu na coilecfio intitulada: Jubilos de Portugal,
etc. (Dicctonario, tomo v, n.“ J, 5021.)

1780) Decimas que nos annos d'el-ni nosso senhor recitou o 6 de Junho de
1762, na sua real nresenga. Sem indica^ao de logar, anno, etc. 4.“ de 7 pag.
Tenho urn exemplar d’este opusculo, cuja existencia for ignorada do collector
do pseudo-Cotalopo da Academia, bem como a do seguinte:

1781) Oracao aos annos d'el-rei nosso senhor, recitada na sua real pre-
sengaaos6 de Junho de 1774. Lislwa, na Offic. Patriarchal 1774. 4.» de 7 pag.

1782) (CJ Romance d Marrmeza de Tavora. . . acompanhando a seu esposo
d India. Sem logar, nem anno. Fol.

Estes opuscules avulsos s3o todos raros, e d possivel que do mesmo au-
ctor existam mais alguns, de egual ou maior raridade, n8o vindos atd agora ao
meu conhecimento.

De seu pae, e de D. Josd Miguel JoSo de Portugal, seu irmSo, flea feita a
devida menfSo nos tomos m e v do Diccionario.

MIGUEL MARCELLING VELLOSO E GAMA, Formado em Oi-
reito, Ouvidor no estado (hoje proviocia) do HaranbUo, no Brasil. Ignoro as
demais circumstancias de sua pessoa.— E.
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1783) Ora{oo que reeitou no din do poite do lU."' e ex.”" sr. Joaquim de

Hello e Povoas, do conselho de Sua Magestade . . . Goternador e capitao gene-

ral do estada do Maranhao. Lislm, na ReRia OlTic. Typ. 1775. 4.* dc 23 pag.

FR. MIGFEL I>E 8A3iCT.\ MARIA, Eremila Augustinutno, Mestre
de Theologia na siia Ordem, r.hronisla da provincia, e Prior no convento de
Santarein; Acadetiiico da Academia Real de Historia, etc.— N. na villa dePe-
namacor a 2 de Abril de 1657, e in. a 29 de Abril de 1728.— E.

1781) (C) Voz da rerdade, irue proferida pela boca doe antiguiesimot e

eanclisiimos Pontificee Pomanos, doe tanclos e anlignitsimoe Padree da igreja;

dot martyrologios d’ambat as igrejas latino e grega ; dot metiot aiUigot, mat *0-

pientissimoi theologos e exjmtiinri’t
,
parte expretsamenle, parte por evidentes

discursos, clama que nao o amstolo S. Tiago motor, mat S. Paulo, maior apot-

tolo que S. Tiago, e. urn dot aous principes dot apostolot, e o que illuttrou a Het-
mnha com as primeirat luzes do Erangelho. Lisboa, na linpressio Real 1726.

Fob grande de xvi-194 pag.

N'esta obra tracta o aiictor de sustentar o que antes escrcvdra em uma
Disserta^oo latina, em a qual se pronunciara contra a opiniSo que tern por
certa a vinda de S. Tiago a Hespanha. Os impugnadores a que responde aSo

quasi todos hespanhoes, eiitrando pordm n’essa conta o portuguez D. Jeronynio
Contador de Argote, que tainbem defend^ra mui expressamente aquella opi-

niSo. (Vej. Diccionario, tonio ni, n.° J, 129).

Barbosa falando d'esta obra dc Fr. Miguel diz • que elle a compuzera mala
parcial do appetite da novidade, que do amor da veraade*..

0 P. D. Manuel Gaetano de Sousa combateu fortemente a referida obra em
outra que imprimiu em latim, com o titulo: Expeditio hispanica S. Jacobi Haio-
ris asserta, Usboa, 1732, fob, publicada, como se vd, ji depois da morte de
Fr. Miguel.

0 exemplar que possuo da Voz da Verdade custou-me 600 rdis, se bem me
recordo. A/6ra esse tenho visto no mercado dous ou tres, do que infiro serem

pouco vulgares.

• MIGUEL' IfARIA LISBOA, natural do Rio de faneiro e nascido a
22 de Maio de 1809. Entrando na carreira diplomatica em 1828, como Addido
d Legato do Brasil na cdrte de Londres, foi promovido a Secretario da mesma
em 1831, e abi serviu interinainente de Encarregado de Negocios em 1835;
passando depois n’essa cathegoria para a republica do Chile em 1838, e para
a de Venezuela em 1842. Continuou com o caracter de Ministro residents em
Nova-Granada e Equador, em 1852; e finalmente nomeado Enviado extraor-
dinario ao Pern em 1856, e aos Estados-unidos em 1859. Com a maior parte
d'estas potencias negociou diversos tractados por parte do govemo imperial,

dos quaes aignns estSo ainda vigentes. Tern o titulo do Conselho de S. H., e 6
Orande-Dignatario da Ordem imp -rial da Rosa, e Commendador da de Christo:
graduado pela Universidade d’Eidimburgo com o grau de Arftum Magitter, e
Hembro do Instituto Historico e Geographico do Brasil, etc.—E.

1785) Romances historicos^por um brasileiro. Paris, naTyp. de Fain & Tha-
not 1843. 8.° pequeno de x-122 pag. e uma innuraera^ com o indice.— Sem
declaragSo do nome do auctor.

Contim cste livrinho (que me dizem ser hoje raro) os romances Egos
Moniz em tres partes; Juizo de Salomdo em duas partes; Batalha dot Guarap-
ms em quatro partes; Ypiranga em tres partes : todos acompanhados de notas.

^o escriptos a maneira dos antigos romances hespanhoes e portuguezes, em
coplas octosyllabas, havendo comtudo a notar a difleren^a de nfo serem os
versos assoantes metri&cados inteiramente como os castelhanos; porqnanto
n'estes manda a regra que se rcpitam em todos os versos pa^ as duas mtimas
vogaes do primeiro d’elles; ao passo que nos do poeta brasileiro apenas se re-

16 •
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pete a ultima vogal longa do primeiro vorso par nos seguiiites. Com esta mo-
dificafio procurou elle evitar mais urna pea, conserrando todavia as suas co-

pies o tom da deliciosa e ligeira monotonia, tpie tanto agrada aos amadores
d'aquella especie de metriflca^ao, propria dos liKspanhocs, c que ellc ensaiou

resuscitar entre os sens patricios.

NSo sei at6 qnc ponto levou taml>eni eni vista imitar no genero, c estylo

d’estas composi(i3es narrativas o hespanhol Francisco de .Segura, auctor de uma
collecfSo, lioje mui rara, e talvez quasi ignorada, quc se inlitula: Primera
forte del Romancero histnriadn; trala de los hazanosos hechos de lot christianis-

limot reyes de Portugal. Dirigido at illuslrmimo senor Don Mimel de JVorona,

meritimmo condc de Linares, etc. etc. Lisboa, por Vicente Alvares 4610. 8.“

de xrv (innumerad.is)-18i folhas, nuincradas pela frente. K livro de que me
pareceu fazer aqui meiicSo especial, allenta a relarSo intima que conserva coin

as cousas o successos portugneze.s. Brunet accuse no sai Manuel um exemplar,

que Mra da livraria llelieriana, vendulo pcio prefo de I"* 5’''. Conip^-se estc

romanceiro de trinti e oito romances, cm que se guarda pouco mais on me-
nos a ordem rigorosamente chronologica, sendo assumpto do primeiro a bata-

Iba e victoria de Ourique, e do trigesimo outavo a tmnada de Faro por D. Af-

fonso III. No principio do livro, de II. viii a x, vem uma curiosa carta escripta

ao auctor nor Goncalo Vaz Coulinho, govcrnador que fdra da ilba de 8. Miguel,

o mesmo ue quern faro mem;Ao no Diceionarin, tomo m a pag. 160.—0 tomo
ou parte segunda nao consta que ciiegasse a ver a luz.

MIGUEL MARTIN8 DE ARAUJO, Formado em Direito civil pela

Universidade de Coimbra, Oppositor is cadeiras da mesma faculdade, e depois

Advogado de causas forenses em Lislxia. sua patria.— As dates do seu nasci- .

menlo e obito s4o-me aiiida desconhccidas.— E.

1786) Elogio de Jose Pegado da Sdm e Azevedo. preshgtero ulgssiponense,

doutor em Canones, etc. Coimbra, por Luis Secco Ferreira 1754. 4.”de 15 pag.

—^m o nome do auctor.

1787) Elogio de Alexandre de Gusmdo, cavaUeiro professo da ordem de

Christo, academico da Academia Real, etc. Lisbo.a, por Josd da Costa Coimbra
1764. 4.” De iv-19 pag.

Ambos estes Etogios sSo ja raros, e d'elles hei visto apenas dous ou Ires

exemplares.

MIGUEL MARTINS DANTAS, Commendador da Ordem de Ciuisto,

Official da Legilo de Honra em Franca, CavaUeiro da Ordem de S. Mauricio

e S. Lazaro da Sardenha, Secretario e Conselbeiro da Legato portugueza na

edrte de Fran;a, Socio correspondente da Academia Real das Sciencias de Lis-

boa, etc.— E.

1788) Diceionario portatil da lingua portugueza. Paris, 1858. 18.°

MIGUEL MAURICIO RAMALHO, que se diz fdra em Lisboa Mestre

de primeiras letras, e natural da mesma cidaile, nSo constando comtudo cousa

alguma quanto 4s dates do seu nascimento, obito, etc. — E.

1789) Dous sonetos a morte da infanta D. Francisca, irmi d’el-rei D. Jolo V,
falecida em 1736.— Assignados com as letras iniciaes «M. H. R.» Sahiram nos

Sentimentot metrieos dedicados A memoria da dita senbora, CollecgSo 1.*, Lis-

boa, por Hiroel Rodrigues 1736, a pag. 19.

1790) Carla apologetica de um amigo a outro, em que Ihe da conta do que

the pareceu o primeiro tomo do tVerdadeiro methodo d'estudar», e em que de-

fende alguns auctores n'etle criticados: a qual se ajunta um romance do mesmo
auctor, eseriplo na occasido da morte do augusto e fidelissimo rei de Portugal

D. JoSo V. Lisboa, na Offic. de Pedro Ferreira 175*. 4.° de 12-38 pag.—Sa-
faitt anonyms, tendo porim no fim as letras iniciaes <M. M. R.>
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1791) Lisboa reedificada

:
poema epico. Lisboa, na Regia Oflic. Typ. 1780.

8.* de 307 pag., e mais duas innunieradas com o indice.

Este pocma de imve canbis eni nitava.s rythmadas, que tern por anumplo
principal a reedilica^n da cidade feila sobre .as ruinas do terremoto de 175S,
de inixtura cum vanas digressdes, sendo a ultima a acriamncio da rainha D. Ma-
ria I por luorle de sou pae, n^o transcende as raias da mediocridade. (Vej. Ki-

cenie Carlos de OlireiraJ

1792) Oitaras as faustissimas pasmpens da scr.“ sr.* D. Marianna Victo-

ria, infanta de Portugal para Hespauha, e da ser."“ sr.“ D. Carlota Joaquina,
Manta de Hespanha para Portugal. Lisboa, na OUir. de Domingos Gonsalves
1785. 4.° de lo pag.—Sem o nome do auclor.

1793) Epicedio d morte do ser.“’ sr. D. Jose, principe do Brasil. Lisboa,
na Offic. dos herdeiros de Domingos Gonralves 1788. 4." de 13 pag.—Em oi-

tavas rythmadas.

1794) Epicedio d deploranl morte da ser."" sr.‘ D. Marianna Victoria,

infanta de Hespanha. Lisboa, na Ollic. dos liei-deiros de Domingos Gonsalves
1788. 4.* de 13 pag.— Tambern em oitavas, ospecie de metro que parece ter

sido o da predilecfSo do auclor.

1795) Oenethliaco ao feliassimo nascimento da .scr."* sr.“ ps-inceza D. Ma-
ria Theresa. Lisboa, na ODic. de Antonio Gomes 1793. 4.“—Em oitavas.

FR. MIGL'EL PACHECO, Freire da Ordem mililar de Christo, cuja
regra professou no convento de Thomar a 7 de Marfo de 1606. Foi Procura-
dor geral da mesma Ordem em Madrid, Provedor e Administrador do hospital

de &ncto Antonio dos portuguezes na mesma cidade, onde faleceu no anno
de 1668. Era natural de Coimbra.— E.

17%) Sermuo do glorioso padre Sancto .Antonio, pregado na igreja do hos-

pital de Sancto Antonio dos portuguezes em Madrid. Lislioa, por Manuel Lopes
Ferreira 1694. 4.* de 20 pag.

Este sermSo, publicado, como se vd, poslhtimo, i a unica obra de Fr. Mi-
guel Pacheco que existe escripta na lingua portugueza. As duas seguintes sto
em castelhano, pordm sendo para n6s de interesse especial estao no caso de se-

rem aqui contemplad.'is.

1797) Epitome de la rida, acetones y milagros de Santo Antonio, natural de
Lisboa. Madrid, pnr Julian de Paredes 1646. 8.*— Lisboa, por HenriqueVa-
lente de Oliveira 1658. 8.”— Para .is traducjCies d'esle livro em portuguei, vej.

no Diccionario os .irligos P. Jose Pereira Baguo, e Miguel Lopes Ferreira.

1798) Vida de la serenissima infanta I). Maria, hija delrey Don Manoel y
fundadora de la insigtie capilla mayor del conrento de ;V. Senura de la Luz, y
de stt hospital: y otras mnehas cams dediradas at cullo divino. Lisboa, por JoAo
da Costa 1675. Fol.'de iv-204 follias nuineradas pela frenle, a quo accresce o
indicc rm.il.

No Dictionnaire Artistigue du Portugal do sr. (^. Raezynski, pag. 153, e

mister corrigir o nome d'e.stc escriptnr, quo vein ahi errado, chamando-se-lhc
Francisco Miguel Pacheco.

Da Ktda da infanta D. Maria diz o academico Maripiez de Alegrete, que
£ ohra de estima^ao pelo juizo, clareza de e.stylo e lioa ordem com que seu
auclor a escreveu.

Posto que os exemplares sejaui pouco vulgares, eu comprei ha annos urn

pelo prc(0 ue 720 rdis, que cuido sera aiuda o seu valor actual.

MIGUEL PINTO DE SOUSA. (Vej. Goipar Pinto Correa.)

FR. MIGUEL DA PURIFICA^AO, Franciscano da provincia de S.

Thorod, na India, cuja separa(ito da de Portugal solicitou e obleve de Roma
em 1639.— N. em Trapor, ou Tarapor, na India Oriental em 1589.— E.
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1799) fCJ Relofdo defensiva tios filhos da India Oriental, e a da prorincia

do apostolo S. Thome, do$ frades menores da regular ohtervancia na menna In-

dia. Barcelona, por SebastiSo e Joao Matheval 1640. 4.°

NSo pude ver at^ boje exemplar d’este escripio, de que comtudo eonsta

exisUr urn na Bibliotheca Nacional. Procurando-o alii ha annos, nSo foi pos-

aivel achal-o.

D. FE. HIGUEL RANGEL, Dominicano, cujo institiitb professou a 18

de Outnbro de 1589. Foi I.,ente de Theologia, Vigario geral da Congrega(So na
India, e a final Bispo de Cochim.— N. em Aveiro, e m. em Cochim, depois do
anno de 1645, em que era ainda vivo, segundo a a£Brmativa de Barbosa.— E.

1800) fCJ Memorial a El-rei, dcerm dat misidee do Oriente, gue n'elle fa-
ziam 01 religiotos da Ordem de S. Domingos. Sem logar, nem anno da impres-

dAo. FoI. de 8 pag., confomie o testemunho do mesmo Barbosa.

1801) (Cj Memorial a El-rei, sobre a metma materia. Lisboa, por Giraldo

da Vinba 1694. Foi.

Acbani-se estes Memoriaes citados na Bibl. Lus., e no Catalogo cbamado da
Academia, para o qual passaram da Bibl.; nSo ha todavia quern se accuse de
ter visto algum exemplar de qiialoiier d’elles. Fr. Pedro Monteiro, no Clauttro

Dominicano, tomo in, pag. 287, fala de uma Belagdo das Christandades de So~

lor, etc. que diz impressa em 1635, e talvez 6 algum dos opusculos aqui men-
cionados.—Vej. a proposito no Diccionario, tomo i, o n.” A, 619.

MIGUEL RIBEIRO DE ALMEIDA E VASCONCELLOS, Doutor
na faculdade de Canones pela llniversidade de Coimbra, Conego na ^thedral
da mesma cidade, etc. — N. em Saiicla Eulalia, districto administrative da
Guarda, a 30 de Septembro de 1798, e foi filho de Gaspar Ribeiro de Vascon-
cellos e Almeida, mo(o iidalgo da Casa Real. Tomou posse do canonicato em
17 d'Abril de 1820, e doutorou-se na referida faculdade a 18 de Junho ae-

guinte. No anno de 1826 regeu a cadeira de Direito ptrio na llniversidade em
substituicao extraordinaria, na falta do lente proprietario dr. Pedro Paulo de
Figueiredo e Mello, que foi depois arcebispo de firi^a e cardeal. Atacado em
1857 de doen(a grave, que se repetiu no anno seguinie, e reduzido a urn es-

tado valetudinario, que o impossibilitava de qualquer applica(So, viveu ainda

mais de tres annos, aid falecer a 29 de Marfo de 1861. Foi Socio correspon-

dente da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e elfectivo do Institulo dc
Coimbra, e ahi Director da classe de Sciencias inoraes, etc.— E.

1802) Noticia hislorica do mosteiro da Vacarim doado d Se de Coimbra
em 1094, e da serie chronologiea dos bispos d’esta cidade desde 1064, em que foi

tomada aos mouros. Parte i.* Lisboa, na Typ. da Acad. Real das Sciencias, 1854.

4.* gr. de 36 pag.

—

Parte 2.* que content a chronologia dos bispos, desde D. Pa-
temo (1060) ate D. Martinho (1183). Ibi, 1855. 4.” gr. de 89 pag.— Parle 3.*

que tracta do bispo D. Pedro Soares (1192 a 1233). Ibi, 1857. 4.“ gr. de 38 pag.

—As mesmas Ires partes andam insertas nas Mem. da Acad. Beal das Sc., Nova
serie, classe 2.*, tomo i parte 1.*, tomo i prle 2.*, e tomo ii parte 1.*

1803) Apontamentos biographicos sobre o nosso insigne poeta Luis de Ca-
mSes, offerecidos ao Institulo de Coimbra. Coimbra, na Imp. da Univ. 1854. Foi.

de 11 pag.— Sahiram tambem no Institulo, volume m, n.°* 10, 11 e 12.—Vej.

o que d'este trabalho diz o sr. Visconde de Juromenha a pag. 407 do tomo i

da sua novissima edi^ das Obras de CamOes.

180^ Memoria hislorica e criliea sobre a revolugSo de 1245, qw tirou a
eorda a D. Sancho II para a dar a D. Affonso III.— Sahiu no Institulo, vo-
lume IV.

1806) Carta aos redactores do Institulo, respondendo a outra inserts no
n.* 17 do volume iv, em que o sr. Alexandre Herculano censur^ra a dita Me-
moria— Sahiu no proprio volume iv, n.° 21.
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HIGIJEI, BODRIGVE8, de cnjo nome se nio faz men^So na BM. Lut.

Foi militar na India, e no segundo cerco de Diu aerviu n’esta fortaleza, coni-

mandando trinta soldadoa, que municiara e mantinba ,'i sua custa, se 6 ezacto

0 que elle afflrma.— E.

1806) Carla a el-rei D. Joao III, lobre os sisccrssoi do ceno de Diu, etc.

Lisboa, na Imp. Nac. 1839. 4." de 1 1 pag.

Este curioso documento, copiado no Archive Nacional do Corm chrono-

lojfieo, parte 1.*, masso 78, sahiu a luz por diligencia do sr. JoSo Carlos Feo
C^oso de Castello-branco. D'elle se imprimiram sdmente 300 exemplares, dos
quaes uma grande por^So vi ainda ha {mucos annos Intacta na loja de um li-

vreiro.

• P. MIGUEL DO 8ACRAME\TO LOPES GAMA, Presbytero egresso

da Ordem Benedictina, Conego honorario da Capella imperial do Bio de Ja-

neiro; Professor de Rhetorica no Seminario episcopal de Olinda, jubilado em
1839; e depois Professor de Eloquencia nacional e Litleratura no Lyedo do
Recife; Director do mesmo Lyedo. e Director geral dos eatudos na provincia de

Pernambuco; Depiitado i Assemblda geral legislativa pela provincia das Ala-

goas; condecorado ultimamente com a commenda da Ordem de Christo, etc.

— N. em Pernambneo a 29 de Septemhro de 1791, e teve por paes o dr. Jo4o
Lopes Cardoso Machado, e D. Anna Bemarda do Sacramento Lopes Gama. M. na
cidade do Recife, a 9 de Dezembro de 1852.—Vej. a sua biographia na Jfemo-

ria hi$t. do Clero Pemambucano do sr. P. Lino de Monte-Carmcio, pag. 100 a

102.— E.

1807) Lifdes de Eloquencia nacional. Rio de Janeiro, 1846. 8." gr. 2 tomos.

1808) Observafoft critiens sobre o romance do tr. Euqrnio Sue «0 Judeu
errante.> Pernambuco, 18.50. 8.”

1809) Selecia clastica (ohra que s(i conheco por achal-a mencionada na
supracitada biographia, e a piqr. 9 da (h-thnrjrnphia portugueza e mittao dot li-

vrot elementaret do sr. conselheiro J. K. de Castilho).

1810) 0 mal contiderarel da maior parte dot romances.— Longo artigo

eritieo-pbilosophico, que foi publicado no Correio Mercanlil do Rio de Janeiro,

18S9, na secf.So de •Variedades.*— Nlo traz o sen nome, pordm sahiu da sua

penna, segundo informaftSes dignas de credito que lenho presentes. Comefado
em o n.° 12 de 12 de Janeiro do referido anno, e proseguido nos n.*' 21, 29 e

30, ultimo que vi, e no qual se promette ainda a continuacAo. Ignore comtudo
se cbegou a completar-se.

1811) 0 Carapuceiro, periodico de critica moral, no estylo jocoserio, ou
humorutico, como agora dizem. Lembro-me do ter lido n’outro tempo muitos
nnmeros avulsos no formato de 4.°; pordm nSo posso dar noticia precisa do
sen comefo e Bm, nem de quaesquer outras circumstancias que Ihe digam res-

peito.

Consta da citada biographia, que redigira tambem um jornal politico

0 ContlHueional; que public4ra um poenia satyrico intitulado A Columneida, e

na Marmota Fluminente umas glosas, tendo estaspor assignatura: «0 Solita-

rk>»; e bem assim varias outras producfdes poeticas, indicadas por modo tal

qne nSo posso aqui descrevel-as com a especifica(3o que desejam.

A todd 0 referido chama o seu biographo ..escriptos magnificos, que fo-

ram bem acolhidos por todos, e nos quaes elle ostentava toda a eloquencia e

illustrapSo : concluindo por dizer que «gozara sempre na sociedade estima e ve-

nerapSo, e leglra 4 posteridade o nome de varSo illustrado, e de eseriptor de
primeira ordem I >

D. MIGUEL DA SILVA, Clerigo secular, filho do primeiro Conde do
Portalegre, Enviado a Roma e ao conciUo Lateranense, Bispo deViseu, Escri-

vio da puridade de el-rei D. JoSo III, e ultimamente Cardeal, e Legado da S6
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Apostolica em Veneza, Ancona e Bolonha.— N. em Evora pelos annos de 147S
a 1480, e m. eiii Sancla Maria Trans-Tiberim a 5 de Junho de 1536.— Para a

sua bioeraphia vej. o tomn i das Obras do bitpo de Viseu D. Francisco Ale-

xandre Lobo, pag. 260 a 276.

Sob 0 scu nome se publicaram as CoustUui^s synodaes dt Kiseu. fDieeio-

nario, tomo ii, n.” C, 432.)

MIGUEL DA 8ILVEIRA, Graduado pela Universidade de Coimbra nas

faculdades de Medicina e Jurisprudencia: loi em Madrid Mestre de Cosmogra-
phia dos Gdalgos que frequentavam o pa^o real, e Professor de Medicina, Di-

reito e Mathematica. 0 Duque dc Medina-Sidonia, que fdra seu discipulo, sendo
nomeado vice-rei de Napoios, o levou em sua companbia para aquella cidade,

onde dizem falecdra no anno de 1636.— Foi natural da villa de Celorico da
Beira; e vej. para a sua biographia o Compendia historico da metma villa, por
Villela da Silva, pag. 36 a 42. Aos auctores abi apontados, que falam de Miguel

da Silveira, jidde tambem ajuntar-se U. Francisco Manuel nos Apologos dialo-

gae», pag. 3ol.

lie induccOes que me pareccm bem fundadas, conciuo para mim que Mi-
guel da Silvcira seguira a lei de Movsds, ao menus occultamentc; apezar de
que csta circumstancia haja sido calada por todos os seus biographos.

Das obras que compnz, todas em lingua castelhana, mencionarei so a se-

guintc, que c rara e estimada dos bibliophilos; a qual, se d certa a data que
s6 assigna ao falecimcnto do auctur, so veiu a publicar-se posthuma. Eis o scu

titulo

:

1812) El Macabeu: poenia heroico. Napoles, por Egidio Lougo 1638. 4.° de
iv-622 pag.—Tcm frontispicio gravado a buril, retrato do auctor, e vinte es-

tampas allusivas aos vinte cantos em que o poema se divide. A metribcacSo d

em oitavas rythmadas. No anno de 1731 se fez em Madrid outra edi;So do
mesmo poema, no formato de 8.“

£ assumpto d’esta epopda a restaura^io de Jerusalem por Judas Macha-
bdo, c corita-se que na composig4o d’ella consumira o auctor vinte e dous an-
nos. Homcm do inncgavcl talento, e de variada instruci;So, pordm acerrimo

sequaz do gongorismo, ronseguiu para o seu poema a qualincaf.ao de *ex-
cellente» que muitos Ihe deram, apezar de seus reconbecidos defeitos. Fran-
cisco dc Pina c de Mello nao duvidou aOirmar (Balanga intellectual, pag. 103)
que 0 estylo do Macabeu d Uo, culto e ncrvo.so, que nio fdra ainda egualado

por algum poeta de Hespanba. A similhan^a de outros contemporaneos, a Mi-
guel da Silveira fallou .sd nascer em seculo mais illustrado, de melhor gosto e

inais apurada critica; pois com estes predicados d de crer que a sua obra che-
garia, taivcz, a tocar o apice da perfei(3o.

Eu conservo em meu podcr um exemplar da edi(3o de 1638, que foi de
monsenbor Ferreira Gordo, comprado polo prefo dc 960 rdis.

MIGUEL SOARES, que no rosto da obra seguinte se intitula Mettre,

sem comtudo declarar a faculdade ou discipline cm que o fosse. Ignoram-se por
emquanto ndo sd esta, mas quaesquer outras circumstancias rclativas d sua
pes^; e apenas consta o seu nome do frontispicio da referida obra, boje ra-

rissima. Por mered do sr. F'iganiere, que teve a possibilidade de examinar o
exemplar que da mesma pqssue o sr. conselheiro Macedo, transcrevo aqui esse

frontiwicio, tal qual me foi communicado:
1813) Obra. Que conte hua Oracuo do Doulor Lui/s Teixeira, feyta ouado

fizerSo o code do Pedro de menesee, jifarnues de Vila Real. E o tretlado deUa em
Portugues por o mestre Miguel Soares : airigida ao illustrissimo Principe ex-
celile senhor do Miguel de meneses nil Marqs de Vila Real.— Tern por cima
d'esle titulo as arnias dos Menezes, c em volla uma tarja aberta em madeira.

Segue no verso; Oratio kabila, etc.— Na folha vigesiroa primeira vem o se-
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guinte titulo, dentro de outra rgual tarja : Orofam que teue loam Teyxtira CAan-
cartl miir dentes Heynos em tempo del Rey dom loam o sequndo de Portugal e

do Alyarue, ^ senhor de Ouine, guando deu a dinidade de Marques de Vila Real

an illustre Sf muyto manifico dom Pedro de metieses code da mesma Vila de

Uurem. No mes de Marfo, anno do nacimetdo de nosso senhor Jesu Christo 1489.

Agora nouami-le tresladada ein portuyues da atras posta. Por o mestre Miguel

Soares. Em Coimbra por loam Atuares 1562. — Consta de 43 folhas sent nu-
merarSo, no forinato de 4.°

N*o d facil de explicar o facto de ter sido esto opusculo omittido no peeudo-
Catalogo da Academia, .vhando-se alias descripto na BM. Lus. por Etarbosa,

qne affirma xpossuir d'elle uni exemplar;* e outro tanto diz de si Antonio Ri-

beiro dos Sanctos nas multas vezcs citadas Mem. de Litter, da Academia, tomo
vni, pag. 90. Pordni d notavel que a nenhuni d'ostes nossos bibliographoa me-
recesae atteii^ito a discrepancia que se olxserva mui digna de reparo, nos doui
titulos ou rostos siipra-mdirados, isto d. dar-se a Oro(ao original no pri-

meiro d’elles como obra do doutor Lays Tcixeira, e attribuil-a no segundo ao

chancarel mor loao Teiixeiral Barbosa, a quern de riiais perto incumbia a obli-

gato de dcsfazer estc no gordlo, contentnu-se de duplicar a Oragdo, collo-

cando-a surccs.sivaniente no seu toiiio iii sob os dous nomes rcferidos; e eu, na
impossibilidade de al fazer, tive de pratiear outro tanto, como se vd no Diccio-

nario, tomo iii, pag. 45, artigo Jodo Teixeira, e tomo v, pag. 331, artigo Luis

Tcixeira Lobo. Talvez que a investigadorc.s mais felizes se deparem no futuro

os meios de dar a estc enigma alguma soluto acceitavel.

Do opusculo de que se tracta ha na livraria que foi de Joaquim Pereira da
Costa um exemplar, que no invenlario respectivo se acha, com a costomada pe-

ricia, avaliado em 3tX) rdis!!

MIGUEL TIBERIO PEDEGACUE BRANDAO IVO, natural, ao que
parecc, de Lislioa, c diz-sc que de familia oriunda da Suissa. N., segundo o que
posso coniecturar, pelos annos de 17.30. Seguindo a vida militar chegou ao

posto de Mronel do segundo regimento de infanleria da pra;a de Elvas, que
era em 1791, como se vd do frontispicio de uma de suas obras abaixo men-
cionada. t’cla confrontato dos Almanachs de Lisboa n4o deve restar duvida de
que deixdra de existir em 1794; aflirma-se que falecdra cm Setubal das conae-

qiiencias de uma qudda, tendo-.se precipitado de uma janeila, quer por acto

voluntario, quer por accidente fortuito ou desastre inopinado. Foi homem do-

tado de bom ingenho, muitu estudioso, e nSo menos versado nas sciencias pro-

prias da sua prolissao que no conbecimento das bellas-letras ou da litteratnra

amcna. Coltivou tambem com algum successo a poesia, como tudo se eviden-

eda pelas obras que nos deixou. Querem alguns que elle fosse membro da Ar-
c.adia Ulyssiponense

;
pordm quanto a mini essa affirmativa carece de conflr-

mato. Da sua vida existem pouquissimas memorias; Barbosa nito diz d'elle

uma palavra; e uma breve commemorato que a seu respeito escreveu J. M. da
(kista e Silva no Ramalhete, tomo iii (1840), a pag. 358, mais parece fundada
cm tradi(dca vagas c confusas, que ein documentos ou noticias auctorisadaa.

Eis a resenna das suas composi(des em prosa e verso, que tenfao vislo

impressas, e cuja maior parte escapou ao collector do pseudo-Catufogo da Aca-
demia:

1814) Nova e fiel rela^uo do lerremolo que experimerUou Lisboa e todo o

Portugal no 1.* de Novembro de 1855. Lisboa, por Manuel Soares 1756. 4." de

23 pag.— Sahiu com as iniciaes «M. T. P.»

1815) Carta aos socios do Jornal Estrangeiro de Paris, em que se dd no-

ticia breve dos lilteratos mais famosos existenies em Lisboa.— Sahiu na segunda
edi;So feita em 1755 do Summario das cousas de Lisboa por Christovam Ro-
drigues de Oliveira (Dieeionario, tomo ii, n.* C, 271):jpordm supposto abi ap-

parecesse com o seu nome, alguns contemporaneos amnnaram nSo ser d'elle.
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e aim de D. Thomis Gaetano de Bern, o qual quiiera eotSo occultar-ae por
certos reapeitoa pesaoaes. Occupa a dita carta de pag. 177 at6 199.

1816) Conjeeturas de variot philotophoe dcerca ^ eometas, exvottas e im-
pugnadas. Lisboa, por Francisco Luis Ameno 1757. 4.° de viii-98 pag. com
estarnpas.

181^ Efiithalamio ds fMeutinuu vodat do ex.“" tr. Jodo Vicente de Sal-

danka e Oliveira com a ex.'* tr.‘ D.’Maria Amalia de Daun. Lisboa, na OfiSc.

Patriarchal 1769. 4.* de 7 pag.

1818) Megara : Iragedi'a, que compoz conjunctamente com Domingos dos
Reis Qoita, e que $e imprimiu em volume separado no furmato de 8.*, de que
vi ha muitos annos um exemplar; pqr^m nSo o tenho presenie agora, nem outro

d’onde possa tirar roais precisas inaicafdes.—No mesmo volume vem uma eni-

dita e uem trabalhada Dittertofdo de Pedegachc acerca da tragedia em geral,

e particularmente sobre o tbeatro grego. Da Megara (que anda tambem inmuida
nas Obrat de Quita, tomo ii) diziam Pato Momz e (^ta e Silva ser ella «uma
das melhores tragedias que a nossa litteratura possue*.

1819) Respoita d carta que etcreveu um anonymo, contra a que o tr. Do-
mingot dot Rett Quita imprimtu na coUecfuo dat tuat obrat, etc. Lisboa, na
Offic. de Miguel Manescal da Costa 1768. 8.° de 126 pag.— 0 unico exemplar
que d'ella vi atd hoje, existe na livraria de Jesus.

1820) I'CJ Epitome da vida de Domingot dot Reit Quita.— Sahiu i (rente

das Obrat do mesmo Quita, da edi(4o de 1781, no tomo i, pag. 11 a 31.

1821) Do ettado da Igreia, e poder legitimo do PontijUe Romano: retumo
da exeellente obra de Jutlino Febronio.que da lingua franceza traduziu na vul-

gar, etc. Lisboa, na Ofiir. Patriarchal 1770. 8.* 2 tomos, o primeiro com xii-276
rag. e duas de indice. No principio vem uma prefa(io do traductor, em que
d4 razSo da obra, e dos motivos por que emprehendeu esta versSo. Por extem-
poraneo e albeio do meu proposito omitto aqui tudo o que poderia dizer com
respeito ao original traduzido.

£ obra rara ha muitos annos, e de que diOicilmente apparecem exem-
plares no mercado.

1822) fCJ Novo Diccionario francez e portuguez. Lisboa, 1778. 4.*—Va-
lias vezes reimpresso.

1823) (C) Arte da guerra: poema eompotlo por Federico II (sic) rei de
Pruttia, traduzido em crrso portuguez, e commentado com a doutrina dot mait
intignet laeticot antigot e modemot. Lisboa, na Regia Offic. Typ. 1791. 4.* 3
tomos: o l.° de xvi-%3 pag. e uma estampa; o 2.* de 383 pag.; o 3.* de 460
paginas.

£lsla versSo feita em versos hendecasyllabos soltos, 6 escripta com ele-

gancia, em linguagem coirecta, o a metri6ca;ao sonora c cadente, mereccndo
por isso os louvores dos entendidos. Os commentarios s2o doutamente traba-

tbados. Do texto simples, isto 6, sem commentarios, se fez nova edi^ao, Lisboa,

naTyp. Rollandiana 1814. 8.* de xvi-167 pag., addicionando-Ihe o editor (de

pag. 127 em diante) um Compendia dat obriga^t do toldado catholieo . . . dude
toUado razo ate o potto de general, obra de auctor anonymo.

Da Arts da guerra ha outra traducfgo, quanto eu posso julgar, incompa-
ravelmente inferior. (Vej. no Diccionario, tomo iv, o n.* J, 2572.)

Parece haver sido Pedagache quern, juntamente com um francez Paris (do

oual nao encontro mais alguma noticia), desenhou pouco depois do terremoto
de 1755 as vistas de alguns ediOcios arruinados ou destruidos em Lisboa por
aquelle phenomeno, das quaes se fez uma collec^ao composta de seis estampas
gravadas em Paris, com frontispicio no qual se Id o titulo .seguinte;

1824) Recueil det plus bellet ruinss de Litbonne, cauteet par le tremble-

ment et par le feu du 1." novembre 1755. Dettine tur let lieux par MM. Parit
et Pede^he, et ^ave d Parit par Ja^. Ph. le Rat, 1." graveur du cabinet du
Roy en 1757.— Repete-se o mesmo titulo em portuguez e francez. As seis gra-
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vuras coroprehendem : 1.* A tone de S. Roque. 2.* Egreja de S. Paulo. 3.* Sd

de Lisboa. 4.* Theatro, ou casa da opera. 3.“ Egreja de S. Nicolau. 6.« Praja da
Patriarchal.

Poucas vezes se encontra de venda esta collecfHo, que vem accusada no
Dictionn. Hist. Artistique do sr. C. Raczynski, a pag. 217 e 218.

MIGUEL VICENTE DE ABREU, Empregado na Secretaria do Go-
vemo geral da India portugueza, e natural, ao que parece, de Goa. Foi ulti-

namente condecorado com o grau de Cavalleiro da Ordem de Christo.

A seguinte resenha dos escriptos por elle compostos, ou dados ao prelo,

6 formada 4 vista de informafio particular, que por um arnigo me foi com-
municada, servindo-me tainbein dos esclarecimentos que encontrei no Ensaio
historico da lingua Coneani do sr. conselheiro Rivara, pois que nenlium dos refe-

ridos escriptos tive atd agora a possibilidadc de ver.

1823) Bosquejo historico de Goa, escripio em inglez pelo reverendo Diniz

L. Cottineau de Kloguen, rertido em portuguez, e accrescentado com alguas notas

e rectihca^es. Nova Goa, na Imp. Nacional 1858. 8.“ gr.

1826) Folhinha civil e eeclesiastica de Goa para o anno de 1850, segundo

depois do bissexto, com varias nolicias curiosas e uteis a toda a sorte de pessoas.

Ibi, 1849. 8.0

1827) Stabat Mater, rertido em lingua (concani?) e outras orofdes namesma
lingua, publicadas por M. V. de A6reu. — £ um follieto de 32 pag. em 32.“, sem
declara^ de logar nem anno da impresslo, mas impresso em Nova Goa, na
Imp. Nacional 1^3.—Diz-se que esta vers4o (em verso) 6 do P. P.aschoal Dias,

clerigo, natural de Carmona, na provincia de Salsete.

1828) Novas Medita^Oes em lingua de Goa (concani) para visitor a via-

saera. Nova Goa, Imp. Nacional 1856. 12.“ de 32 pag.— Editor M. V. de Abreu.

Diz-se que foi auctor d’estas MeditafiSe.s o referido P. Pasclioal Dias.

18^) PreparoMo da Orofdo mental, sequida de quinze mysterios do Ro-
sario, e M Magnificat, e oraquo de S. Francisco Xavier. Ibi, 1857. 32.“ de 32
pag.— Pelo mesmo editor. A Preparacdo da Oragao 6 a que foi approvada
pelo arcebispq D. Fr. Manuel de S. Gualdino em pastoral de 26 de Outubro
de 1813, vertida na lingua concani pelo sobredito P. Paschoal Dias.

18%) Cantigas pias, ou oracdes em versos da Ftri;ent Maria nossa senhora,

s da senhora Sancta Anna, em lingua concani, portugueza e latina. Senunda

edifuo mais correela e muito auqmentada pelo editor da primeira. Ibi, 1860?
—A primeira edicSo e a que vai mencionada acima com o titulo Stabat Mater.

1831) Manual da missa e da confissdo, e varias outras oragoes, publicadas

por M. V. de Abreu. Ibi, 1860. 32.“

1832) Memorias ou Irabalhos escholastieos do mez de Maio de 1847. Ibi. .

.

1833) MINERVA (A), oujomal de itlustragdo amena e proveitosa. N.‘ l.“

Maio 1%6. Lisboa, na Imp. Imparcial 4.“ de 66 pag.

—

N.‘ 2 Junho 1836. Lis-

boa, na Typ. Maigrense 1836. Prosegue a numera^o do anterior, e flnda na

pag. 130. fnterrompeu-se a publicagSo com o n.° 2. Foi seu redactor Joaquim
Jo«4 Pedro Lopes. (Diccionario, tomo iv, n.“ J, 1746.) N’estes numeros se in-

cluem, aldm de outras materias, dous escriptos posthumos de losd Agostinho

de Ma^o, a saber ; Censura da • Vida e obras da m.adre Sancta Theresa de Je-

sus • — e 0 Preto sensivel, drama em verso.

1834) • MINERVA BRA8ILIEN8E, Jomal de sciencias, lettras e ar-

tes, publieado por uma Aisociacdo de Litteratos. Rio de Janeiro, Typ. de J. E.

S. Cabral 1843-1844. 4.“ gr.

Comegon esta publicafSo com o n.“ l.“ era 1 de Noverobro de 1843, e con-

tinuou sahindo re^larmente dous numeros por mez. Cada semestre, ou doze

numeros, destinavaro-se a formar am volume, posto que a paginagSo do n.“ 13.*
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(o primeiro do volume ii) continuasse sobrc a do aumero anteccdealc, que lin-

dara na pag. 378. Alguns aiimeros sahiram acompanhados d'rstampas. Creiu

que no mrmato de grande se publiraram os duus toinos i e ii com im-

meros; por6m nSo ouso affirmal-o, pois vi c tenbo apen:w d’csla collecfio, ver-

dadeirainente importante, os n.°' 1 aid 2i, cnmprados em Lisboa ba annos, e

que bem fazem desejar a posse dos restantos.

SSo digiios d'estima estes volumes pcia variedade e accrtada escolha dos

artigos, em que a redac^Ao se esmerou por dosempenhar do niodo possivcl u
dicUme horaciano

< Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. »

A esse intento conseguiu a collaboracao do alguns nomcados sabios e

litteratos do Rio de Janeiro, dc cujas pennas sahiram na inaior parte as pro-

ducfdes alii incluidas. Entre os nomes i|ue subscreveram ns artigos de prosa

e veno, que formam aquelle abundante e instruulivo repositorio, avultam os

dos srs. Domingos Josd Goncalves de Magalhaes, Francisco dc Sales Torres

Homem, Francisco Bernardino Ribeiro, Kranci.sco Jose Pinbeiro GuimarJes,

Emilio Joaquim da Silva Maia, Januario da Cunha Barbosa, Joauuiin Gaetano

da Silva, Joaquim Norberto de Sousa Silva, Manuel Joaquim da Silveira (boje

arcebispo da Bahia), Manuel Odorico Mendes, Manuel de Araujo Porto-alegre,

Pe^ de Alcantara Bellegarde, Sanctiago Nunes Ribeiro, etc. etc.

Substituida por outra, egual no titulo, mas diversa no forinato e no piano,

continuou ainda por algum tempo a publica;io da Minerea, dirigida por San-
ctiago Nunes Riteiro, boje falecido, do qual hei de tractar no logar qiie Ihe

compete. D'esta continua^ao possuo um exemplar, com que fui ha tempos pre-

sent^o por um dos meus obsequiosos correspondentes do Rio dc Janeiro;

pordm amgura-se-me nSo estar elle completo, o que inelhor podera ver quern

tiver opportunidade de conferir a descripfSo minuciosa que d elle dou com al-

gum outro exemplar, em que acaso se encontre o que n’este falla, segundo
creio. Eis aqui o sen conteiido

;

1.

* Minerva brasiliense.— Bibliotheca brasiiica, ou coUec^do de obras ori-

ginaes ou traduzidas de auctoret celebres. Tomo i. Uruguay, poema de Jose Ba-
tUio da Gama. Rio de Janeiro, Typ. Austral 184i. 8.° gr. de n-70 pag.

2.

* Minerva brasiliense. N.” i.— Bibliotheca brasiiica^ etc. Tomo i. Do es-

tado conjugal; discurso politico e moral de Feliciano Joaquim de Sousa Nunes,
natural do Rio de Janeiro, e auclor de uma obra too preciosa como rara. d’onde

0 extrahimos.— 0 Morgado: conto phantastico de Ern. Theod. Guilherme Hof-
fmann. Rio de Janeiro, Typ. Austral 1849. 8.° gr. de 45 pag.

3.

" Minerva brasiliense. N." 6.— Bibliotheca brasiiica, etc. Tomo i. 0 Mor-
gae^, conto phantastico de E. T. G. Hoffmann (continuado do n.° 4). Rio de Ja-

neiro, Typ. Austral 1843. 8.“ gr. de 56 pag.

4.

° Minerva brasiliense. N.‘ 8.

—

Bibliotheca brasiiica. etc. Tomo i. Cartas

ChUenas. Rio de Janeiro, Typ. Austral 1845. 8.° gr. de 88 pag.

9.° Minerva brasiliense. Revista publicada de 15 em 13 dias-men.mlmente

(sic) por uma Assoeia^ de Litteratos. Volume i. Segunda serie. N." 1.— 1.” de
Agosto de 1849. Rio de Janeiro, na Typ. de Rintot. 8.° gr. de 314 pag., inclu-

sive um indice alphabetico dos artigos conteiidos n’este volume, com o qual
terminou definitivamente a publicafSo, como se mostra da despedida final do
editor aos seus assignantes.

1835) KINERVA LUSITANA, ou rapsodia periodica de lilteratura,

seiencias e artes. N.“ 1.° e 2."— No formato dc 4.“, sein folba de rosto, mas
declara-se no fim ter sido impressa na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo.
N(o traz designa^So do anno, pordm induc(3es provaveis levam a crer que sa-
hira entre oe de 1801 e 1803. Aldm dos referidos dous numeros, que terininam
com a pag. 38 (havendo depots duas innumeradas, que contdm adverlencias

Digitized by Google



MI S53

(]os cditores) apparecou ainda o n.° 3.°, no qual se continiia a mesma pagina-
(ilo, e acaba finalmente na pag. 68.

Esta publica^So mcnsal, a que ja live occasiSo de alludir ein varios loga-

res do Diccionario (noineadaniente no tomo iv, a pag. 124 e 451), foi encetada
sob a dirccrSo de Antonio Patricio Pinto Rodrigues, e destinava-se, cotno consta
do sen prospecto, <>a annunciar bxlas as descobertas e melhoramentos, feitos

assim nas sciencias abstractas como nas physicas, comprebendcndo as memo-
rias e noticias que se podessein adquirir, tanto das academias e sociedades na-
cionaes, conio das estrangeiras*, etc. Devia tambem incliiir escriptos relatives

.'i economia politica, agricultura e commercio; analyses, extractos e juizos cri-

ticos das obras que d'e.<tes assuniptos se imprimissem dentro e fdra de Portu-
gal; poesias, discursos, contos e novellas moraes; e finalmente estampas colo-

ridas das modas de Inglaterra e Franca, etc. 0 preco da assignatura era de
2:000 r^is por anno, e a vends dos folhetos avulsos a 240 reis.

Falta de favor da parte do publico, ou outras causas ignoradas, fizeram

que a empreza nSo passasse do terceiro numero. 0 que nos tres se indue de
niaior in>portancia i um Syslema univertal e compUto de Tachigraphia, ou me-
thodo abbreviado de etcrever, que comprehende 13 pag., aWm de xvii de Dis-
airso prelimimr, e seis estampas (o exemplar que possuo carece da primeira
d’eslas).

18.36) MliVERVA LIISITANA. Coimbra, na Real Imprensa da Univer-
sidade 1808-1809. 4.*— Jornal de noticias politicas e militares, comc^ado logo

depois da cxpulsSo do excrcilo francez de Portugal, e redigido por Fr. Fortu-
nato de S. Roaventura. fDiccionario, lomo il, n.“ F, 347.)

1837) MIKERVA LIISITANA.— Sem folha de rosto, nem mais decla-

rafSo.— ^hirani 4 numeros; a saber: M.aio, Junho, Julho e Agosto de 1842.

De 64 pag. de numeracSo seguida, no formato de 4.* pequeno.— No fim de
cada numero designa ter sido impresso em Lisboa, na Typ. de lost) Baptista

Morando. Estes numeros s5o adomados com os retrains do inlante sancto D. Fer-
nando, D. Antonio Luis de Menezes, D. Francisco de Almeida, e D. Alvaro Vaz
d'Almada, ciijas biographias tambem alii se acham.

1838) MISCELLANEA, consiando de pe^ ineditat, memoriae, artigos

de mriedades instruclivas e recreativas, e de varios outros objectos, peta Socie-

dade do Anomalo. Lisboa, na Typ. Carvalhense 1837. 8.* gr.— Parou a impres-
sSo na pag. 48.

Saniam conjunctamente com esta outras duas diversas collecfdes, cujos ti-

tulos eram

:

1. Biographia iMsiUma, ou quadro historico da vida e acfoes dos varoes e

donas illustres portugnezes, dividida em vinle volumes. Pela Sociedade do Ano-
malo. Tomo I. Ibi, na mesma Typ. 1837. 8.» gr.— Chegou aU pag. vi-50. A parte

publicada conUm as biographias d'el-rei D. Alfonso Henriques, de D. Alfonso 1 .°

Duqne de Bragan^a, e o principio da de Diogo Cam, descobridor do Congo,
aconipanhadas todas de retratos lithographados.—Vej. o que digo no tomo iv,

n.* 2797.

2.

* Manual do cosinheiro e da cosinheira, contendo as receitas as mais tim-
plices para ter boa meza com economia: seguido dos melhores preceitos para pas-
telaria e copa, etc. Pela Sociedade do Anomalo. Ibi, na mesma Typ. 1837. 8.* gr.

—Chegou atS pag. iv-44.

Conforme o programma dos editores, esta publica(So devia ser feita de
quinze em quinze dias, publicando-se simultaneamente as folhas que diziam

respeito a cada uma das collecfdes em que se dividia. Provavelmente a falta

de auxilio de subscriptores em numero sulBcieate obrigou os editores a inter-

rompel-a.
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1839) MISCELLANEA CCRIOSA E PROVEITOSA, ou ampilaiSo
tirada das melhnres obras das na(0es eslranqeiras : traduzida e ordenada por • • •

C.J. Lisboa, na Typ. Rollaiuliaiia 1779 a 1783. 8." 7 tmiios.— Publicou-se d’csta

collecf.io periodica iim vuluiiic por anno, sendo editor o livreiro-typographo

Francisco Holland.

Comprehende muitos e variados arti{;os de artes, sciencias, aericultura,

cconomia doiiiestica; um longo dijicni'so sabre a educarao popular dos artislas

e seu fomento: outro dcerca da Sociedade considerada no seu esiado exterior:

outro sobre a pairdo dojoqo; a Corres/iondemia de Sir Carlos Wolban com Sir

Jorge Bedford, sobre assumplos scieiitificos, lillerarios e moraes; e varias po«-

sias portugueras, na maior parte anonymas, entre as quaes se incluem algu-

mas de Francisco Manuel, Francisco Jos(' Freire, Nicolau Tolentino, etc., quo
ahi sahiram por prinieira vez a luz : c a Fabula de Orpheo e Eurydice, que se

attribue ao professor Francisco de Sales, tido na opiniSo de muitos por nrasi-

leiro. (Diccionario, toino iii, n.” F, 1789.)

Advertirei de passaaem, (lue .as pefas poeticas de Francisco Manuel con-
leiidas na Miscellanea dinerem nSo pouco das que elle proprio reproduziu nos
sens folbetos publicados em Paris, e que forani pur ultimo colligidas na edifdo

geral das su.as Obras feita no anno de 1817 e seguintes. A razao das variantes

explica,-se, a men ver sufScienleinente, pela circumstancia de que o editor Hol-

land se aproveitaria de algunias copias existentes em Lisboa de data anterior

A for^ada emigra?lo do poeta eni 1778, e cujos originaes este foi alterando ou
corrigindo pelo tempo adiante, como e quando Ihe pareceu.

Cabe tainbem aqui uma neiiuena rectilicafSo. Xa pag. lxxii do Ensaio
biographico-crilico acerca de Nicolau Tolentino, que 0 mew respeitavel amigo,

0 sr. iosd de Torres escreveu para a nova edifio illustrada d.as Obras d'este

poeta feita em 1861, cita-se a Miscellanea curiosa como impressa em 1799,

quando a verdade d que o ultimo volume d'essa compila^^Ao periodica sahira

em 1783, quatorze annos mais cedo.

1840) MISCELLANEA UISTORICA E LITTERARIA. N.”l.» Porto,

§

Typ. da rua Formosa n.* 243, 1843. 8.“ gr.— Sob este titulo se promettia a
ublica^So «dc varies opuscules interessantes, ainda ineditos, ou reimpressos

e edifOcs raras, distribuidos em volumes de 400 a 500 pag.»— NSo sei po-
rdm que se imprimisse mais que o dito n.* l.°, contendo a Parodia ao primeiro

canto dos Lusiadas, da qual terei de falar adiante em artigo separado. Segundo
uma advertencia dos editnres, impressa nas capas que cubriam esse n.° l.°, vd-se

que ficavam destinad.as para a sequencia dos numeros immediatos:— I.” Mis-
cellanea de Garcia de Resende, ou chronica do seu seculo cm quintilhas, anno-
tada por J. G. M. {Josd Gomes Monteiro?)— 2.“ Livro da Noa, de Sancta Crux
de Coimbra, annotado. — 3.* Poesias de Pedro da Costa Perestreilo, poeta do
seculo XVI, tnots digno de ser conhecido do qw geralmente o i.— 4.“ Diario da
jomada que o Conde de Ourem fez ao eoncUio deBasilea, com notas historicas:

interessantissima viagem no meiado do seculo xv.— 3." «Damiani a Goes, Urbis
Lovaniensis obsidio >, curioso documento historico de grande raridade, em que

0 celebre chronista e ao mesmo tempo auctor e principal actor.— 6.* Poesias de
Fr. Aqoslinho da Cruz, ineditos.

Circumstancias ignoradas, ou antes o meu fado que de costume nos per-

segue, fizeram, ao que parece, abortar esta empreza que, a julgar pelo simples
enunciado, seria de incontestavcl proveito para pbilologos e curiosos.

1841) . MISCELLANEA INSTRUCTIVA.—Em uma noU a pag. 17

da Carta de Manuel Mendes Fogaga a seu amigo . . . sobre uma cousa chamada
o •Observador* (vej. no Diccionario, tomo iv, o n.” J, 2308), Josd Agostinho
auctor d'essa carta, depois de produzir a resenha dos titulos de oito jornaes

politicos, e vinte litterarios, puolicados em Portugal durante o seculo pau^o.
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e new principios d’este ati o anno de 1818 em que escrevia, accrescenta mais

ainns, fazeiido ao todo vinte e seis da ultima classe; e entre eates menciona
ilduceUanta irutructiva .— me recordo de haver encontrado obra perio-

dica com esse titulo, e aifigura-se-nie quo podesse, talvez, dar-se equivocapito

da parte de Macedo, ou de Lopes (que provavelmente Ibe forneceu taea noti-

cias), querendo um ou outro alludir a Miscellanea curiosa e proveitosa (n.° 1839

do presente volume) que alias nao se menciona, e que por seu volume e im-
portancia parcce nSo aevdra Gear esquecida, quando se tractava de enumerar
as publicans periodicas em Portugal.

1842) MISCELLANEA LITTEnAHIA: periodica mental, pMicado
por uma Sociedade de amigos da instruccao. Porto, na Typ. de Antonio Josd

da Silva Teixeira 1860. 4.° ou 8." gr.

Sahiram os doze numeros que formam o tomo i, contendo 188 pag., e mais
4 innumeradas, de frontispicio e indice.— Do tomo ii (1861) apenas se pu-
blicaram os n.** 1 a 3, que coinprehendem 80 pag., Hcando atd agora sus-

pensa a continua^ao. A diminuta concorrencia de subscriplores, foi causa, se-

gundo ouvi, de que o editor alTrouxasse no seu empenho, vendo-se por flm

obrigado a desistir de uma empreza que em vez de iucro Ibe trazia o onus da
somma indispensavel para o custeamento; sacriQcio para cuja compensafio se

havia mister alguma cousa mais que elogios estereis, e applausos improdu-
centes.

Concebida sob um piano, a que circumstancias e obices supervenientes nSo
deixaram dar o projectado desenvolvimento, a Miscellanea Lilteraria constitue

ainda assim na j^rtie publicada um bom repositorio de artigos, dos quaes mui-
tos podem ser talvez lidos com gosto, ou consultados coin proveito. Na classe

dos segundos devem, creio, incluir-se os apontamentos biographicos que ahi se

encon&am de varies portuenses e outros contempqraneos distinctos em sciencias,

artes e litteratura. Taes $2o : Jose Gomes Monteiro, Antonio Coelho Loussda,

Antonio Augusto Soares de Passos, Josd Joaquim Rodrigues de Bastos, JoSo

foptista RiMiro, JoHo Antonio Corrda, SebastiSo de Almeida e Brito, Josd Fer-

reira Borges, Antonio Josd Viale, etc.— Ha tambem investig.apdes interessantes

sobre alguns dos mais antigos monumentos da typographia portugueza, e va-

rias composi(6es poeticas de inerito indisputavel.

Os principaes collaboradores d’este jornal, ou que para elle forneceram ar-

tigos, foram : os srs. Alexandre Braga, Arnaldo Gama, Josd Joaquim Rodri-

5
ues de Bastos, Leonel de Sampaio (pseudonymo), Manuel Bernardes Branco,

oaquim Pinto Ribeiro, Guilherme Braga, Camillo Castello-branco, etc., etc.

Terminarei solvendo aqui a divida de agradecimento em quo me consi-

dero para com o editor daMucellanea (a quern nSo tenho a satisJa^o de conhe-

cer), pela remessa dos numeros do seu periodico em todo o tempo da dura(4o

d’este, feita gratuitamente, e declinando o meu pedido para que houvesse de

contar-me no numero dos subscriptores contribuintes.

Julgo-me tanto mais obrigado a manifestar esse acto de espontanea gene-

rosidade, por ser elle como que unico atd agora no seu genero, nSo me recor-

dando de outro egual, que ^ra comigo praticassem alguns editores de publi-

capdes periodicas feitas em Portugal. Consta-me em verdade, que o sr. J. H. Dias

da Costa, editor da Atalaia Catholica, que se publics em Braga desde 1834, se

dignira de offertar-me baverd dous annos a collecpSo inteira da sua folha: po-

rdm quer a verdade que eu diga que atd hoje nSo roe chegou i mto. Afora

estes recebi as collecpdM completas do Arefttw Universal (quatro volumes); da

BevUta dot Aforet; da Aqulha medica, e Gazeia Homamathica Litbonente; do

Tira-teimat tmanario; do Camoet (interrompido no 5.* n.*); e recebo ainda

actuabnente a do Bcdelim geral de inttruegdo pMica, jd no segundo anno, todas

por grapa de seus benemeritos redactores. Huitos outros jornaes politicos e lit-

terarios portuguezes, de que tenho sido e sou obrigado a prover-me, como sut>-
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sidios indispenuveis para o Diuionario, foram e continuacn a ser sem except^
pagos regulannente, constituindo 4 sua parte uma nSo pequena verba nas mui-
tas e conaideraveis deapezas inherentes i publica^Jo da tnitiha obra. Alguns
para quern for novo o conhecitnenlo de taes circiinislancias, podem talvex ma-
ravilbar-se de que isto aconte^.a, snppondo-me atd aqui mais auxiliado do que
de certo o tenho sido; convem pois, para evitar agora c dc future similhantes

sapposi^des, restabelecer a verdade dos faetos, deixando registrada a presente

demra^o, na qual nSlo entra, nero ainda remolameiite, a idda de offender pes-

3oa alguma.

1843) MISCELLANEA POETICA. Porto. J8,ol. 4 « 2 tomos.

Esta collec(3o, publicada periudicamente, e da qual apenas pude ate agora

ver os indices, que me offerecera lia tempos o sr. Pereira Caldas, comprehende
as composi(des de poetas e poetisas contemporaiieos, pela maior parte nascidos

ou residents no Porto, cujo numern total cbega at( noventa, ou mais. Haentre
elles muitos noroes gcralmente conhecidos, e outros que metios o sSo. Acerca

do roerito das poesias conteiidas n'esla especie de Cancioneiro da actualidade,

escreveu o sr. Augusto Pereira Soromenho uns E$lutios crilko$, que forain

priroeiro insertos no periodico 0 Nacioital, e depois publicados separadamente
em uro folheto de 31 pag. no fomiato de S." gr., impres.so na T_vp. de J. J. Gon-
salves Basto. Estes Esludos, ou antes as aprceiasut's e juizos n’elles apresen-

tados, foram recebidos por alguns como expressSo de venlade conscienciusa, e

de imparcial justifa do auctor; porem desagradaram a outros, que julgando-se

menosprezados, ou offendidos por elle, prociirarain de.sforrar-se de um modo
burlesco. D'ahi veiu, segundo roe informam, a publicaySo da Carapufa, jornal

critico-jocoso, comefado em Septerobro de 1881, e que findou, creio, em De-
zerobro do mesmo anno com o numcro 13, formaiido a coilec^So um volume
de 104 pag. no formato de 4.* pequeno. .\pparecem n’clie entre varies arligos

chistosos, nlo poucas semsaborias.

• MISCELLANEA POETICA, ou coltecfuo de poetiat dirersas de auelo-

ret eteoUiidos. Hio de Janeiro, Typ. do Jornal das Senboras, rua do Cano n.* 108,

1883. 8.* gr. de 198 pag. e roais'vi de indice, erratas e agradecimento do editor

aos seus assimantes.

Este volume, de que possuo um exemplar devido com muitos outros i ot>-

sequiosidade do sr. B. X. Pinto de Sousa, do Itio de Janeiro, e um reposito-

rio de poesias antigas e modernas, de auctores brasileiros, incluindo tambem
algumas de portuguezes.— Creio que todas, ou a maior parte sSo reprodnzidas

de obras impressas.

Entre alguns anonymos, e outros de nomes menos conhecidos acham-se

muitos, que j4 entraram no Diccionario Bibliographico, ou tertto de entrar no
supplemento, taes como: Francisco Villela Barbo.sa, marquez de Paranagui,

Antonio Gonsalves Dias, Antonio Josd de Araujo, Manuel de Araujo Porto-

alegre, Antonio Felix Martins, JoSo Jose de Sousa Silva Rio, Manuel Antonio
Alvares de Azevedo, Manuel Botelho de Oliveira. Gregorio de Mattos, Manuel
Alves Branco, visconde de Caravellos, Francisco Josd de Sousa Silva, Domin-

g
os Josd Gonsalves de MagalhSes, Jos6 Bonifacio de Andrade e Silva, Joaquim
lanuel de Macedo, Jose Eloi Otioni, Francisco Octaviano de Almeida Rosa,

Manuel Antonio de Almeida, Tbomas Antonio Gonzaga, Joaquim Norberto de
Sousa Silva, Josd Basilio da Gama, Evaristo Ferreira daVeiga, D. Delphina

^nigna da Cunha, P. Francisca) Manuel (do Nascimenlo), Manuel Joa^im de
Miranda Rego, Augusto Emilio Zaluar, Pedro Antonio Corrda GargJo, Domin-
gos Caldas ^bosa, Luis Paulino dc Oliveira Pinto da Fran;a, etc., etc.

0 editor, que se designa simplesmente com as letras iniciaes E. M., pro-

mettia a continuaglo em volume segundo, o qual me parece nSo chegou a ver

a luz.
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1844) HI88AL ROHANO, tegundo o Calendario dt Portugal, conqui$-

tat t Brasil. Traduzido no porluguez em favor dos que ignorom o lalim, por

D. J. U. Lisboa, na Iti^. Nacional 1847. 4.* de xxxii-754 pa^.—Vej. no Sup-
plmenio o artigo P. Domingos Jose de Sanelo Estevam Hennques, que foi, ae-

gundo me constou ha pouco, o traductor d'este livro.

1845) A MI88AO FOKTUGUEZA, jomal religioso Usboa, Typ. de
Francisco Xavier de Sousa 1834-1856. 4.° ou 8.° gr.

Conserve d'este jornal (comprados ha quatro ou cineo annos, entre varios

livros e papeis) os n.** 1 a 46, dos quaes aouelle 6 dalado do l.° de Abril de

1854, e este de IS de Agosto de 1836, senoo as paginas de todos numeradas
successivamente de 1 atd 766. NSo live por^m ainda ensejo para veriBcar, se

com o referido n.* 46 flndou a publicapto, ou se por ventura se imprimiram
alguns mais.

No come(o do n.° 4 (dalado de 18 de Julho de 1834) pag. 49, l$-se a se-

guinte declarafSo dos seus redactores primitivos, sob a rubrica

;

• UH PRECIOSO UEPOSITO MUITO BEM ENTBEOUE.»

•Hais um motivo de conBan^a vamos hoje ofTerecer a nossos leitores, para

que esperem quanto devdra esperar-se da Missuo Poriu^za.
« Ao coll«io da Misslo Portugueza, ora estabelecido no Bombarral, con-

vinha que desue principio fosse conBada a redaegao d’este jornal, porqued'alli

deviam sabir as primicias das boas doutrinas que osseusalumnoshaodepro-
ragar pela palavra no continente do reino o em suas possessdes ultramarinas,

^m estas as aspira^Oes e desejos do actual director, e de todos os que nos

interessamos pelo bem e progresso de obra tao sancta. Mas o collegio apenas

come^va a sua existencia e vida activa; os professores que tinha mal chega-

vam para o ministerio do ensino, principalmente quando era necessario dis-

pender cuidados em estabelecer o methodo que n’aquelle ministerio cumpria
seguir. Nao bavia portanto que escolher, senao ou que se demorasse a publi-

ca;ao do jornal, ou que pessoas estranhas ao collegio, mas dedicadas deveras

ao bem da religiao, tomassem sobre si este arduo ti^^ho.
• Preferiu-se a ultima. Apbesbntamo-mos em campo, erguendo a cruz, e

invocando o nome de Deus, como guerreiros cheios de U, que mais conBam
na protec^ao do c^ do que na tempera das suas armas ou ua robustez do seu

bra^.
• Nao foi longa a nossa campanha; nao foram ronitos os inimigos que ti-

vemos de combater; porque n’estes dias s6 a ignorancia ataviada com Mema-
nes da pbilosophia voltairiana ousa negar a vantagem das missOes.

• tfoie que ji o collegio come^a a sua vida regular, que a providencia Ihe

deparou nabeis e instruidos professores, e tern no seu seio quern possa tomar
nos hombros este peso alias demasiado para nossas forfas, em suas mSos o
conBamos, cbelos de esperan^a, porque sabemos que n’aquelles bra;os ba mais
for(a e agilidade.

« Fica pois desde hoje conBada ao collegio do Bombarral a redacfSo do
jornal A Ifuido Portugueza. Damos por isso os emboras a todos os bons ca-

tholicos, porque temos toda a confian^a que chegam ao ponto d'onde «a Mis-
sao Portugueza* comefara a ser o que cumpria que de^e o principio fosse.

Congratulamo-nos com todos os nossos associados, de quem todavia nSo nos
despedimos, porque embora deixemos a redacflo principal da aMissao Por-
tugueza*, a nossa collaborn(ao ba de continuar, como no-lo pede o nosso z^lo

peu causa de Deus, e o nosso amor a esta publica^So que cbbXhos, e que oedi-

CAMos HOJE AO COLLEGIO DO BOMBARRAL com a mesiiia fli com que o Bibo de
Elcana foi dedicado por sua mSe ao culto do Deus de Isaac e de Jacob.

• este o primeiro ponto em que nossos votos e aspirafSes come^am a ser

satisfeitos: connamos que o serio de todo, quando assim aprouver a Deus, quo
TOMO VI 17
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evidentes provas tern dado de aben;oar a obra da • MiasSo Portugaexa •. Lisboa,

5 de Julho de 1854.

Assignados: Antonio Joaqoim Ribeiro Gomes de Abhed.
Jacinto Ueliodoro de Faria Aguiar de Loureiro.

Em vista das phrases expressivas e (eraiinantes d’este docamento, que mo-
tivos imperiosos nio obrigarani a trasladar para aqui na sua Integra, ninguem
com visos de razAo me accusaiA de ter andado de leve, quando no tomo i do
Diccionario, pag. 164 da presente edi(3o, no artigo (em verdade mais que suo
cinto, mas que por entSo me foi impo^ivel ampliar como desejira) dedicado

i pesaoa e escrmtos do sr. dr. Antonio Joaquim Ribeiro Gomes de Abreu,
disse, palavras formaes, e reportando-me aquelle docamento, <que o dito sr.

escrevdra varios artigos no iornal a Mittdo, do qual fdra um dos fandadores

e primeiros redactores em 1^ ».

Nso o entendeu assim urn miseravel sabujo, que pungido pelas farias do
despeito, cego pela philaucia, e presumindo loucamente de si mais do que de-
v£ra, julgou poder abrir brecha no Diccionario, conspurcando-o com os seus

tediosos, malevolos e futilissimos reparos, alcunhados por elle de « ObtenofSei
biogrm>hico-bibliographicai >.

Esbofando no tomo v da minha obra, pag. 473 a 478, o retrato d'essa

pitia creatura do modo que o permittiram as circamstancias do logar, e oub-as

a que tive de attender, prometti que voltaria em tempo a occupar-me dos taes

consequentes reparos, e da sua aprecia^So, embhora me fosse mister empregar
n’essa tarefa in^ta algumas pa^as, que podiam facilmente aproveitar-se em
cousas de maior valia. Conhefo, nSo o nego, que muitos leitores do Diccionario

de bom grado me dispeiuariam do cumprimento da promessa; pordm tenham
elles paciencia, que nio sei faltar a mim. Sou talvez em demasia pundonoroso
no men credito litterario, ou terei, se o quizerem, excessivo amor proprio para
nio consentir em ser impunemente enxovalhado por biltres; e sobre tudo esti-

mo aatis o Diccionario, que tantas fadigas me ha cuslado de mixture com sa-

crificios de todo o genero e especie, para o deixar, pouco que seja, onnodoado
pela baba pe^onheuta que sobre elle cuspira a mais supina ignorancia e des-

carada mi li.

Dada pois a satisfa^o, que d’esta vez me pareceu necessaria (creio-a aid

iudispensavel, quaodo ao sentir-me profundamente commovido pelas imme-
ritas, bem que espontaneas phrases ae louvor sabidas ha pouco da penna de
uma alia e sympatbica intelbgencia, que tio fervorosa se mostra no empenbo
de engrandecer o meu obscuro nome, tomando-o beroquisto dos' cultores das

letras, sou comtudo obrigado a protester com a devida venia, para que nSo
prevaieu o voto de censure que talvez se me irroga na ReviOa Contempora-

nea de Portugal e Brasil, tomo rv (n.* 1, Abril, 186S), a pag. 6; desejando pre-

venir, se 6 possivel, que alguein pretenda interpretal-o em meu desabono, iul-

gando-me agora ou de futuro rio de lesa-benevolencia contra irmuot e confra-

d«i nos tn^Mos da civilitafdo e progresso, como se me fdra licito reconhecer

por tal a entidade a quern se alliidell
)
venhamos ao nosso proposito, isto

6, ao modo como se bouve o Aristarcbo feito i pressa, com respeito ao que
no Diccionario se dissera do sr. Gomes de Abreu, on antes da parte que elle

teve no jornal MissSo Portuquesa.

A pag. 36, col. 1.* (n.° {$ de 15 de Mar;o de 1861) da InstrucfSo PuUica, de
pesada e nauseante recorda;So, o tapieniissimo censor na sua algaravia do cos-

tume, e com um z^lo verdadeiramenie pharisaico,accusa-me: l.*De ndodizer
quando nasceu o sr. Gomes de Abreu, o que me era (diz eU^ facUimo saber. Assim
seri, mas para mim tem sido sempre cousa das mais dimceis, quando se tracts

de contemporaneos vivos, com quern nSo conserve relays de intimidade, nem
sequer de conbecimento proximo ou remote, caso que enectivamente se cU ainda

agora para com o referiuo senbor. 2.* De omittir eseriplos teas, como ae no pro-

prio artigo eu nto tivesse autedpadamente resalvado essa omissio, declarando
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qne 'julgava jprovavel quc maU alguns haveria, nSo vindos ao men conbeci-

mentot* 3.” De rir agora cliamar d NacSo no Diccionario jomal polUico-

Ufitimista, tendo eu (omado parte na lucla dynaitica a favor da senhora D. Ha-
rto JI. .

.

.11— Este judiciosiuimo reparo nSo tern resposU por eecriplo, e me-
nos pdde ella ser dada no Diecionano (vej. no tomo i, pa^. xx, linhaa 5 a 14).

Sel-o-ha opportona e convenientenieiite, guardada para imo de reserva com
outras a ponlos do nieaino, on similhante iaez. 4.* Affirma em tom sacudido

e magistral, mas por modo que deixa duvidoso e indeciso se eu, ou u sr. Go-
mes de Abreu, somos o subjeito da orafSo ; « Nuo foi fundador da Mittdo Por-
tugueza em 1864, mas sim o sr. Padre Oernardino Paduco; esereveu sdmente

alguns arligos’. A resposta a isto achava-se, quanto a mim, no documenlo
que acima trasladei ; nem era precisa outra.

Porem como se ella nSo bastasse, veiu ainda um desmentido formal i as-

ser^Ao dogmatica do critico, isto 6, appareceu a correegdo corrigida. E por
quem 1 Pelo sr. padre Luis ^mardino de Carvalho Pacheco, a quern nSo te-

ubo a honra de conhecer, e cujo nome elle, segundo o seu inalteravel costume
estropeAra, trocando-o em padre Bernardino Padieco\

Mffrain agora os meus leitores que eu copie tambem para memoria a carta

que o dito sr. dirigiu ao insigru critico, por este publicada com o roaior des-

(a^amento na sua propria Jnslrucgao de 30 de Abril (pag. 61), pondo-lbe, o que
6 roais, por titulo ; bactificacAo db pao. 164; e digain-me, se n(o cabe aqui
exclamar pouco mais ou menos com o satyrico d’Apulia

:

•Vivat Arturins hie,

Vieaat qui nigra in Candida vertunt I >

Diz pois a carta

;

lll.~° sr. redactor do jornal Instrvcfdo Publico.—NSo querendo para mim
0 que me nSo pertence, vou pedir-Ihe a tnered de fazer transcrever no seu jor-

nal s seguinte declara^So.

• Na Jnslruefdo PubUea de 15 de Dezembro do anno passado, em nm com-
municado nue a essa redacfSo mandou um meu amigo e discipulo, e que y.

teve a bonuade de publicar, se lia que o iomal A Missdo Portugpsexa. em cuja
redacfSo live uma pequena parte, estando por algum tempo a sua adminis-
tra(So a meu cargo, f&ra susientado uUimamente a expensas minhas: nSo tanto

assim.

• Sendo verdade que muitas vezes abonei dinheiro para as despezas do dito

jomal, foi embolsado de quasi tudo, apenas com difleren^a de algumas moe-
das; como tambem nSo fui inteirameiite alheio S sua crea^o.

« No n.° 5 da InstruceSo PubUea de 15 de Marco do corrente anno, nas
Observa^es biograpkieo-bibliographieas, pag. 36, se aiz que fdra fundador da
Missdo Portugueia o padre ^matdino Pacheco (eu). Fundador e creador do
MATBBUL d'aquella folha s6 foi n reverendo padre Luis Bernardino da Nati-

vidade, sendo redactor o sr. Jacinto Heliodoro de Faria Aguiar de Lbureiro,

a quern se devem os primeiros artigos Das MissOes em Portugal, estampados
n’aquelle jomal, e que pena foi nSo se continuarem. 0 sr. Gomes de Abreu
TAMBEM TBVB PASTE B nAo PEQUENA n’aquella CBEAgAo; mas escTeveu sdmente
alguns artigos, como v. diz.

• Contando que v. terS a bondade de fazer inserir no seu interessante jor-

nal esta minha rectidca^So, cumpre-me mostrar-me agradecido, assignando-me
de V. servo attento, venerador e creado obrigado.— P. Luis Bernardino de Car-
valho Paeheeo. — Alcochete, 6 de Abril de 1861. •

Por esta primeira amostra fica facil aquilatar o merito das emendas, re-

paros e observofOes do sapientissimo e consciencioso censor. Preparemo-nos pordm
para diante, que muito mais haverS que ver, e que admirarl

E ao sahir do assumpto .Vissdo Portugueza, flque de uma vez assentado

que foram creadores d'este jornal, e sens primeiros redactores atd o n.* 4 os
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srs. Antonio Joaquim Ribeiro Gomes de Abreu e Jacinto Heliodoro de Faria

Afniiar de Loureiro
;
que do u.° 4 em diante entrdra coino redactor principal

o falecido P. Rodrigo Antonio d'Almeida, cujos artigos sio por elle rubricaoos

ate o do n.° 13 em que fez o seu despedimento: e que d'ahi em diante conti-

nuara a redac(3o a cargo de pessoas pertencentes ao collegio do Bombarral,

rallaborando todavia outras a elle extranhas, taes como o dito sr. Loureiro,

o linado conselheiro Josd Basilio Radcmaker, de quern sdo os artigos assigna-

dos com as iniciaes • J. B. R.», etc. etc.

1846) MOIVARCHIA LU8YTAIVA, composla por Fr. Bernardo de BHto,
etc. (Vej. no Diccionario, tomo i, o n." B, 272.) Parte primeira; contem as hi»-

torias de Portttgal, desde a creofdo do mundo li o nacimento de nosso senhor

Jesu Christo.

Ha d'esta primeira parte duas edipdM de folio, a saber: i.‘ impressa no
mosteiro de Alcoba^a por Alexandre de Siqueira e Antonio Alvares, 1597.

—

2.* em Lisboa, na Imp. Craesbeeckiana, 16%).

Segunda parte, em que se continuam as historias de Portugal, desde o nas-
cimento de nosso Salvador Jesu Christo, ate ser dado em dote ao conde D. Ben-
rique, etc.—Tambem existem d’esta segunda parte duas edi(des feitas: 1.* em
Lisboa, no mosteiro de S. Bernardo, por Pedro Craesbeeck 1609.— 2.* ibi, na
Imp. Craesbeeckiana 1690.

Deixou 0 mesmo Kr. Bernardo de Brito composta e inedita a tereeira parte,

em cinco livros, cujo autographo existia recatadamente guardado na livraria de
Alcoba;a. e era o codex n.° 359; com advertencias on declara^Oes postas por
letra de F r. Antonio BrandSo e Fr. Diogo de Castello-branco, nas quaes se

ponderavam os inconvenientes e perigos que resultariam, nSo s6 de que ella

fosse jamais impressa, mas atd de que da sua existencia se dtese noticia a pes-

soa extranhal {Vej. nas Memoriae de Litteratura da Academia, tomo v,pag. 333
e seguintes.)

Tereeira parte (por Fr. Antonio BrandSo) que contem a historia de Por-
tugal, desde o conde D. Henrique ate todo o reinado d'elrei D. Afonso Henri-
ques, etc. (Vej. no Diccionario, tomo i, n.* A, 472.) Ha d’ella duas edi(des de
folio: 1.* Lisboa, no mosteiro de S. Bernardo, por Pedro Craesbeeck 1632.
— 2.* ibi, na Imp. Craesbeeckian 1690.

Quarta parte (pelo mesmo Fr. Antonio BrandSo) que contim a historia de
Portugal desde o tempo d'elrei D. Sancho I ati todo o reinado d'elrei D. Af-
fonso III, etc. (Diccionario, n.« A, 472).—Ha duas edi^des : 1.* Lisboa, no mos-
teiro de S. Bernardo, por Pedro Craesbwck 1632.— 2.* (addicionada pelo P. Josd
Pereira BaySo) LislMa, na Ollic. Ferreiriana 1725.

Quinta parte (por Fr. Francisco BrandSo) que contem a historia dospri-
meiros vinte e tres annos d'elrei D. Dinii, etc. (Diccionario, tomo ii, n.« F,
647.) — Ha duas cdi;des: 1.* Lisboa, na Offic. de Paulo Craesbeeck 1650.

—

2.* ibi, na Ollic. de Domingos Rodrigues 1752.

Sexta parte (pelo mesmo) que contem a historia dos ultimas vinte e Ires an-
nos d'elrei D. Dinis, etc. (Diccionario, idem, n." F, 648).—Duas edi(des: 1.*

Lisboa, na OiBc. de JoSo da Costa 1672.— 2.* ibi, na Offic. de Domingos Ro-
drigues 1751.

S^ima parte (por Fr. Raphael de Jesus) que cotdim a vida d'drei D. Af-
fonso IV, etc. (IrS no Diccionario no logar competente.)—Uma sd edipSo, Lis-

boa, na Offic. de Antonio Craesbeeck de Mello 1683.

Este chronista deixou ineditas as partes oilava e nona, por elle escriplas

as quaes se nSo imprimiram, posto que Farinha no Summario BiN. 1ms. dS
erradamente a oitaca como impressa em Lisboa, 1755.

Oitava parte (por Fr. Manuel dos Banctos) que eonUm a historia e sucees-

sos memoraveis, no tempo d'elrei D. Fernando; a eleieao d'elrei D. JoSo I, com
outras muitas noticias da Europa; desde o anno 1367 ate 13%. (Vej. Diceio-
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narto, tomo vi, n.* 127).— Utna unica edifjo, Lisboa, naOffic. daMosica 1727,
com qaanto Barbosa e o pseudo-Cata/090 da Academia tenbam erradamente 1729.

Ft. Manuel dos S^cios escreveu tambem, e deixou manuscriptas uroa
septima, nona e decima partes, al^ agora nSo impressas.

As collec^Ces completas das primeiras edi^Oes sSo de muita raridade, e
se apparecem, tendo os exemplares bem acondicionados, pa^am-se por pre-

S
06 Sempra avultados. 0 mais commum i serein as partes pnmeira e segunda
as edifdes de 1690, circumstancia que fax diminuir consideravelmente 0 valor

dos jogos, ou collecjdes. Acham-se estas tambem mnitas vexes incompletas pela
falta do tomo vni, que de maravilha so depara separado. Reunidos por^m os
oito volumes em bom estado valem ordinariamente de 18:000 atd 24:000 r^is,

e nSo falta quern por elles pe;a atb 0 dobro d'esta ultima quantia, preM era
verdade mais que exorbitantel 0 exemplar que existe na livraria que foi de
Joaqnim Pereira da Costa acha-se no inventario avaliado em 16:000 r^is (a

nrimeira e segunda partes das edi;0es de 1690), e outro incomplete por faltar-

Ibe a parte ottava, era 10:000 r^is.

A Academia Real das Sciencias come^u em 1806 a reimprimir a Monor-
chia Ltttitana em volumes de 8.°, com 0 titulo : CoUec^ dos principaes aucto-

res da historia portU0ieza, com algumas notcu, etc.—Cnegou poreni a impressSo
.sdmente aM o livro xi, e das notas s6 apparece a memoria nos frontispicios.

Sahiram 8 volumes.

0 merito comparativo das partes impressas d’esta obra, no sentido pro-

S
riamente historico e litterario, varia por modo notavel entre os criticos. Uni
'estes, 0 P. Francisco Josh Freire, nas snas Reflexdes sobre a lingua portugusia,

parte 1.*, pag. 8,dix a esse proposito:

«Fr. fomardo de Brito, que lan^u os alicerces i grande obra da Monar-
Aia Imitana, entra na honrada classe de JoSo de Barros, escrevendo em estvio
puro e correcto. Os seus continuadores Fr. Antonio e Fr. Francisco Bran^
Idem penna ingenua, indagadora e verdadeira; roas falta d'aquella propriedade
e pureza, que sobresahe em sen antecessor. Os outros chronistas que conti-
nuaram esta grande obra, ainda na linguagera Idem menos merecimento que
os dons BrandOes, especialmente Fr. Raphael de Jesus, que niorreu sem saber
o como devia falar a sua lingua um correcto escriptor portuguext*

1847) MONITA 8ECRETA. INSTRUCCdES 8ECRETA8 que dewm,
quordor todos os religiosos da Compankia. Auctor 0 ret." P. Claudio Aqua-
oiM, da mesma Compankia. Fidmente traduiida da lingua hespanhola napor-
tuguna por J. S. de A. Lisboa, na Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1820. 8.°

de 7S pag.

Tal d a pnmeira ediqAo que em Portugal se fez d’este escripto, cujo ori-

ginal latino (segundo a affirraativa dos que sustentam a sua authenticidade)

fdra descoberto pelos padres capuchinbos na livraria do collegio jesuitico de
Paderbom, segundo uns, 00 de Praga, conforme outros, e dado i estampa era

Cracovia no anno de 1612, sera nome de auctor ou editor. A Congrega^ do
Index 0 prohibiu como apocrypho e calumnioso, por decreto de 16 de Ma^
de 1621, segundo consta a pag. 180 do Index Itbrorum prokibilorum Sanctissimi

D. N. Pii Sexti P. M. jussu editus: Roma xdcclxxxvii, que tenho agora i vista.

Alguns, nSo sei com que fundamento, pretendem dalar essa probibiqgo do anno
de 1616. Seja poi^m o que for, parece que esta obra permaneedra menos conhe-
cida atd ser de novo impressa e divnlnda em Paris era 1761, na epocha em
que os govemos de Portugal, Pranqa e Hespanha empenhados em obter da Sd
Apostolica a extineggo da Companoia, nSo poupavam meios e diligencias para
conciliar contra esta a animaaversSo e odio geral. NSo saberei dizer a raxgo
por que o Marquez de Pombal, Uo solidto em promover a vulgarisaqSo de todas
as obras e escriptos tendentes a desacreditar os jesuitas, pintando-os como re-

flnados hypoentas, inimigos dos reis e destruidores da moral, se esqueceu
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d'este documento, quo, ndmittida n sua vcracidadc, era sem diivida urn dos
mais azadns para produzir elTcito. Cointudu a verdade quo a Monita Dio foi

por eiiUo impressa em Portugal, etnhhora alguns particulares a traduzissem para

uso proprio, como se de copias appareridas iiindernaniente erii Lisboa, e nas

provincias de letra d'aquclle tempo. Uma d'essas copias, por exeinpio, i a que
possue em Coimbra o sr. dr. J. C. Ayres de Campos, cuja traducfio, segundo
elle me informa, excede em iiuiito na pureza c concisio da linguagem is que
t^'m sahido impressas: De oiitra em lingua castelhana, existente no Huseu
Britannico, di noticia o sr. F. F. de la Figanifre no seu Calaiogo dot Mu. por-
tuguezes, a pag. 303, etc.

Posteriormente i supracitada de 1830 ha pordm feitas mais algumas edi-

(Aes em Portugal c no Brasil; a saber

:

Monitoria ou intlrucfoet ucretas dot padret da Companhia de Jetut: eom-
msta velo padre Claudio Aguavivei fsic) da metma Companhia. Kio de Janeiro,

Typ. ae P. Pbneher Seignot 1827. ».• gr. de 73 pag.— A copia queserviu para
esta edi(So, e que o editor diz ter sido encontrada na livraria de um sabio

portuguez, differe algum tanlo da que se imprimira em 1830, sendo em geral

mais corrects na phrase.

Monila secreta, ou inilrucfoet secrelat dot JetuUat, trasladada em vulgar

da traducfdo franceza com o texto latino ao lado, teguida de p«os fiMti/i^ttas,

por • • • Lisboa, na Imp. Nac. 1834. 8.” de 223 pag. (Vej. no uieeumario, tomo
IV, n.‘ J, 3293).—A versio 6 diversa de qiialquer das duas ja mencionadas.

Monitoria secreta. ou inttrucfues, etc., etc. Lisboa, Typ. do Panorama 1850.

8.” gr.— 1% exactamente conforme esta edifSo i brasileira de 1827, que parece
Ihe si’rvira de original.

No jornal A Nofoo. n.° 3428 de 19 de Abril de 1859, sahiu um artigo assds

extenso, sob o titulo Monitoria Secreta, em que 6 acremente censurado o novo
editor, pur haver reproduzidu estc «libello famoso, ou antes satyra infamante

e calumni.'kdora* contra a (ioinp.anhia, combatendo-sc-vigorosamente a sua pre-

tendida authenticidade com razA^ c argumentos que (como acontece commum-
mente n’estrs cases) serSo para uns de grande inonta, e para outros de nenhuin
peso.

Na Corogiaphia hittoriea. chronographica, genealoi)ica, etc., do imperio do
Brasil, pelo sr. dr. A. J. de Mello Mnraes, tomo iii (Rio de Janeiro, 1859) ap-
pareceu ainda pela quinta vez reproduzida na sua integra a Monita lecreta (de

pag. 248 a 336) seguida d.is pcfas justificativas, e tudo cophado, ao que pannie,

da edijio citada de 1834; e na pag. 337 o segiiinle «P. S.« queolTereco a consi-

derafSo dos que pretenderem assentar juizo segnro e imparcial sobre a con-
testada authenticidade do celebre documento. Eis-aqui as palavras do sr. Mello
Moraes:

• Ao terminar a transcripfio da Monila secreta dos jesuitas, informimos
ao leitor existir na bibliotheca publics do Rio de Janeiro sobre a guards do
actual bibliothecario, o muito reverendo padre mestre Fr. Camille de Monte
Serrate, illustrado mange benedictino, um autographo da Monita, que segundo
o testemnnho do referido religioso, foi achado no collegio dos padres da Com-
panhia d'esta cidade na occasiio de seiom elles presns (1759). Nio cotejamos
esse precioso documento com o que corre impresso, por nos faltar o tempo c

remanso para isso.>

0 P. Claudio Aquaviva, a quern attribuem verdadeira ou falsamente a
composi(io da Monita, foi o quarto geral dos jesuitas, succedendo n'esse cargo

a S. Francisco de Borja. Nasceu em 1343, e morreu em 1613. Tornou-se no-
tavel pels sua sevcridaae, e pelo modo por que renovou na ordem a disciplina,

que a indole mansa e pacifies do seu antecessor deixara relaxar. A instancias

suas foi que Henrique IV de Franpa assentiu em 1603 a receber novamente
nos seus estados os jesuitas, que haviam sido expulsos d’aquelie reino em 1594.

A proposito d'esta socieuade, e como additamento aos artigos D, 42 e se-
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gaintes do tomo ii do Dieeionario, mencionami aqui mais alKons escriptos de

auetores anonymos, qne tdem relafito iinmediata com o assuiopto

:

iSVi) Manifettafdo dos crimes e atterUados commeltidns pelos jesuitas cm
lodas as partes do mando, desde a sua fimda^ ate d sua extincaio. Publicado par
E. A. V. Tomo i. Rio de Janeiro, Typ. de Gneffier 4 C.‘ 1833. 8.” de xvi-213
pag. e uma de erratas.— Tomo ii. Ibi, Typ. de Miranda e Carneiro 1833. 8.*

de 180 pag.— E em grande parte uma compilajdo de factos extrahidos da De-
ducfuo Chronologica.

1849) Carta de urn Caralheiro floretUino ao rer.“* J*. louretifo Ricci, ge-

ral da Companhia dtamada de Jetsts, exhortando-o como verdadeiro amigo d
reforma unttersal da sua reRgiAo, traduzida de italiano em portuguez. Sem de-

signa^ao de logar e typograpnia (mas conhece-se ter sido impressa em Lisboa)

1761. 8.* de 121 pag.

1850) Compendium. Codigo dos Jesuitas. Complemenio indispensavel as obras

de Miehdet s Quinet. Traduzido do francei. Forto, Typ. Commercial 1846. 8.*

de 72_pag.

As obras citadas de Michelet e Quinet ^eria o auctor ajuntar, v. g., as

duas seguintes, que nHo sSo no seu genero das menos importantes: Primeira:

Histoire det conspirations des Jesuiles conlre la maison de Bourbon en France,

par E. de Mongtaoe et P. Chalas, Paris, 1823. 8.* gr. de 46-435 pag.— Segunda:
Du Jesuitisme aneien et modeme, par De Pradt, Paris, 1825. 8.“ gr. de vin-
472 p.ag.

18.31) 0 gue sSo os Jesuitas. Lisboa, Imp. UniSo-Typographica 1838. 16.°

gr. de vm-56 pag.— Os que nSo tendo visto este opusculo, o tomassem como
iim escripto polemico, errariam no conceito; pois que n'elle se contdin pura e

exclusivamente a traduc^So dos exercicios espirituaes, chamados de Sancto
Ignacio.

1852) H08AIC0 (O); jornal d'instrucfdo e reereio, cujo luero e appli~

cado a favor das Casas d'Asyto ila infancia desvalida. Publica-se as segundas

feiras. Lisboa, na Imp. Nac. 1839-18«l. 4.’ gr. com estampas. Durou, creiu,

tres annos incompletos; e a collec(5o costuma andar enquadernada em outros

tantos tomos.

• Foi n'este Jornal (diz um critico modemo) que muitos dos lalentos que
sustentam hoje as nossas letras, se iniciarani conspicuamcntc, mostrandn-se os

interpretes, os proselytos, os apostolos, e muitos ja os cvangelistas e os dou-
tores da eschola nova. Koi o prologo em que Rebello da Silva, Mendes Leal,

Mendonpa, Corvo, Casal Ribeiro e outros ingenhos hoje ji fortalecidos c no-
bilitados em diversos rainos da sciencia e do saber, balbuciaram as primeiras

syllabas dos sous protestos de fd litleraria, e onde desferirain ja os vdos de suas

audaciosas conce|^0es futuras. • (Ardiivo pittoresca. tomo i, pag. 94.)

M088EH BEN GIDUON, ou GIDEAIW ABUDIENTE, judeu portu-

guez, nascido om Lisboa e residente em Harnburgo.— N. iios principios do se-

culo XVII, e consta que ainda vivia no anno de 1684.— Falta a memoria do seu
nome na Bihl. do Barbosa.— E.

1853) Grammatiea hebraica. Parte l.° Onde se mosiram lodas as regras ne-

cessarias, assim para a intelligencia da lingua, como para compor e escrever

n'ella em prosa e verso, com elegancia e m^ida que connem. Harnburgo, 393
(isto d, A. de C. 1633). 8.°

D'esta obra, raimposta em lingua portugueza, diz A. R. dos Sanctos (que
d’ella possuia um exemplar) ser fructo ue muito estudo e madura reflexSo. iWu
auctor a dividin em quatro tractados: l.° Da li;dn nu niancira de ler, e da
razdo e especies do verbo. 2.° Da conjugagAo dos verbos, e de seus diversos

generos ou differenfas. 3.* Dos nomes e adverbios. 4.* Da maneira de formar
0 estylo, e escrever em prosa e verso. Promettia o auctor na prefa(So dar i
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laz um Diccionario lubraico: iguora-se porum se esU promessa foi on nio
cumprida. (Vej. Mem. de Litter, da Acad., tomo in, pag. 229.)

Note-se n\ste e nos seguintes auctores, quo o nome Mosteh equivale a
Mor/tet, tal como n6s costumimos escrevel-o.

MOS8EH PEREIRA DE PAIVA, judeu portuguez, que parece virdra
por algum tempo na India, na segunda metade do seculo xvii. 0 sen nomc foi

totalmente ignorado de Barbosa; e Antonio Kibeiro dos Sanctos tambem nio
diz palavra a sen respeito nas Mem. da Litter, tagrada dot Judeus portuguezes.

Assun, diligenciei ati agora debalde obter noticias suas.— E.

1854) Noticuu dos Judoeot de Cochim, mandadat por MottA Pereira de
Payva. Amsterdam, em casa de Ury Levy 5447 (A. de C. 1687). 4.* de xv pag.— opusculo rarissimo, escripto em lingua portugueza, citado por Temanx-
CompaJis na Bibl. Atiatique, e por Tb. Chr. Tychsen na sua obra ‘De In-
seriptionibut indices et privilegis Judcerum et Christ. S. Thomas, pag. 13, nas
Commentationes Soeiet. Reg. Scient. Gottingensis, vol. v (1823), de que vi um
exemplar na livraria da Academia das Sciencias.

Do opusculo de Paiva existia um exemplar na selects livraria de Isaac da
Costa, em Amsterdam, como se vd a pag. 95 do Cataiogo respectivo, jd por ve-

zes citado no presente volume. E a proposito occorre dar aqui a noticia, sem
duvida curiosa, de um manuscripto tambem existente na dita livraria, e men-
cionado no CaUdogo, pag. dita; o qual consta ser escripto nas linguas portu-

gueza e boUandeza, e conter especies de maior interesse para a nistoria dos
judeus, e do seu estabelecimento em Surinam.

0 titulo 6 como se segue, eopiado fielmente do sobredito cataiogo;

Raporte feito aot ss.'" do Man.'' deste K. K. pellos ts.'“ Jac. Jes. Pinto e Is-

hak de Iman. Curiel, eomittidos pellos u.”‘ Deputados do Mahomad, e velhos da
nagao p.‘ o despaeho de familias povret e desvalidas p.“ Surinam. Anno 5493
(isto i, 1733).—Com seis appendices. Ms. de 53 pag. no formato de 4.*

HOSSEH RAPHAEL DE AGUILAR, judeu portuguez, e um dosor-
namentos da Synagoga de Amsterdam, onde foi doutor do Midras : homem de
largos estudos e de muita reputa^io entre os seus correligionarios. Viveu no
seculo xvn, pordm nada consta de positive quanto is datas do seu nascimento

e obito. 0 seu nome falta inteiramente na Bibl. de Barbosa, e Antonio Ribeiro
dos Sanctos, que d’elle faz por duas vezes mencio, a pag. 229 e 350 do tomo lu

das Mem. de titter, da Acad., tambem nio soube dar-nos noticia alguma com
respeito aos pontos indicados, nem a outros da biograpbia d'este sabio is-

raeUta.—E.

1855) Epitome da Grammatiea Hebrayea por breve methodo composta, para •

uso das etcolas, do modo que a ensina Motse Raphael d'Aguilar no Midras em
que assiste no KK.de Talmud Thorn em Amsterdam. Segunda edigdo novamente
corrigida e acreseentada de hi tratado sobre a poesia hibraiea. Amsterdam, na

OJ^. de Joseph Athias. Anno 5421 (isto 6, 1661). A custa do author. 8.* gr. de
48pa«.

lal d a descripjio exacts do titulo, tomada de um exemplar que vi em
poder do sr. Figanilre. Ribeiro dos Sanctos ao transcrever este titulo equivo-
cou-se, chamando-lhe Compendia em vez de Epitome, e commettendo mais al-

gumas inexactiddes, como poderi ver quern confrontar o sobredito com o que
vem no tomo iii das Mem. de letter.

Diz pordm aquelle academico, que esta Grammatiea 6 uma das mais apu-
radas e metbodicas que appareceram no sen genero; e que a arte poetiea, que
forma o segundo tractado, em nada cede ao primeiro. Ahi mesmo accusa a exis-

tencia de um exen^ar na preciosa livraria de D. Francisco Peres ^yer, tu-

bliotbecario m6r d’EI-rei Catbolico, e por suas obras bem conbecido na repu-
blica das letras.
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Quanto it primeira e<li(io do Epitome, nao se encontra noticia d'ella em
nenhum dos nossos bibliographos.

1856) MVRMURIO
:
periodica tilterario e. inslructiw. ('Proprieiario A. P.

de S. PedemeiraJ. (Braga). Typ. de A. P. de S. (Albino Pereira de Sousa) Pe-
derneira. Fol., ou 4.' gr.

Este jornal bracarense, cuja collec^o possuo por favor e remessa do sr.

dr. Pereira (^Idas, come^ou com o n.° 1 no l.° de Janeiro de 1856, e findou
com 0 n.° 24 em Dezembro do mesmo anno. Sahiam mensalmente dous n.°*, nos
dias l.° e 15 de cada roez. (^da urn dos numeros tern paginafSo especial, e

consta de oito pag., it cxcep;Ao do ultimo, que s6 tern 6 pag. e as duas seguin-
tes formsm o n.°24, contendo o indice geral das materias. Niio se imprimiu,
creio, folha de rosto: pelo menos a minlia collecfSo nSo a tern.

Foram principaes redactores ou collaboradores d'csta folha, os srs. dr.

J. I. de Sousa Torres e Almeida (s6 at6 o n.* 8, como se da declare^ lan-

fada no immediato), Fernando Castifo, Gabriel de Hours Continho, JoSo Joa-

quim de Almeida Braga, Jose Borges Pacheco Pereira, Josd Joaquim da Silva

Pereira (^Idas, Manuel Rodrigues da Silva Abreu, etc.— Ha n’clia tambem va-
ries artigos aproveitados do Museu Litlerario, do Mappa de Portugal, e de ou-
tras obras.

Na introduc^So, pag. 1, col. 2.* escapou a seu iilustrado auctor uma as-

aergSo, que parece dever ser rectificada. Diz-se ahi; «Lembrem-se (os leilores)

de quo o Murmurio e o primeiro iornal litterario que na velha capital do Minho
v4 a Inz brilhante da publicidade.> Vinte annos antes, no de 1K)6, se impri-
niam n’aquella cidade, e na Typ. Bracarense os n.°* 8 a 10 do CidaiUio jdiiian-

tropo, jornal ahi publicado mensalmente por D. Jolo de Azevedo (Viecionario,

tomo III, n.° J, 1)58), posto que por falta de recursos typograpbicos se man-
dassem imprimir no Porto, na Imp. de Coutinho, o n.° 1.° de Abril do dito

anno, e os seguintes atd o 7.°—0 Cidaduo philantropo foi sem duvida urn pe-
riodico pditieo, litterario e recreativo, redlgido por urn escriptor da provin-
cia do Hinho, e residente iquelle tempo em Braga com a sua iamilia. CMtiwim
pois, o presente reparo, para que a aliudida asser{5o auctorisada por uma ru-
orica aliJs tio respeitavel, nio induza de futuro em engano os que a lerem.

Vej. Icerca d’este e de outros pontos e noticias concomitantes, um folhe-

tim sob o titulo : 0 jomaliemo e a typographia em Braga pelo meu amigo e

honrador o sr. J. J. de Almeida Brags, inserto no Commercto de Braga, n.* 1

de 2 de Janeiro de 1862.

1857) MUSEU LITTERARIO, util e divertido. Lisboa, na Imp. Regia
1833. 4.° de 413 pag. e mais Ires innumeradas, contendo o indice 6nal dos ar-

tigos.

D’esta publica;fo periodica foi editor, ou redactor o dr. Antonio Masca-
renbas de Hesquita, segundo se conclue de assentos existentes nos livros da con-
tabilidade da Imp. Regia, hoje Nacional, que pude examinar: com quanto al-

guns contemporaneos que se julgavam bem informados, me asseverassem em
tempo que fdra Joaquim Jos6 P^ro Lopes o director unico e verdadeiro da
referida obra. Parece que os numeros eram publicados de quinze em quinze
dias, sabindo treze ao todo, e que o periodico terminara com a mudan;a do
govemo, e restauragSo da Carta em Lisboa a 24 de Julho de 1833.

Entre bom numero de artigos mais ou menos curiosos em diflerentes ge-

neros, o Museu comprehende tambem varias produegOes posthnmas e ineditas

de Jc^ Agostinho de Hacedo, one nSo se encontram em outra parte, e nSo
sSo de certo para os amadores das obras d’este nosso escriptor polygrapho a
parte menos valiosa de similhante collec;Io.

Alguns artigos d’este jornal andam reproduzidos no Murmurio de Braga,

como disse no n.° antecedents.
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1858) • HU8EU PITTORESCO, ou livro recreativo dot familial, tit.

Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert 18... 2 tomos, ornados com cin-

coenta e cinco gravuras.

Anda esta publica^o mencion.'ida nos catalogos da casa dos editores; e

ahi se diz conter a descrip^io de monumcntos, factos historicos, copia de
novellas originaes e traduzinas; anecdotes, poesias e charadas, etc. 0 pre;o dos

exemplares no Brasil t de 8U;tlO0 rCis.— NSo a tendo visto, ainda ignore sc ha
por ventnia de commum alguma cousa entre ella, e outra do mesmo genero,

que se intitula NovtUitla Brattleiro, publicada pcios mesmos editores, c de&-

cripta mais adianle n'este volume em artigo especial.

1859) HU8EU PORTEENSE, jomal de hutoria, artei, tcienciat iadiu-

triaes e belias letrai, pMicado dthaixo dot autpiciot da Sociedade da Typogra-
p&io Commercial Portvense. Pubiicado de Agoslo de 18.38 a Janeiro de 1839.

Porto, Typ. Commercial Portuense, largo de S. JoSo Novo n.* 12. 1839. 4.“ gr.

do iv-192 pag.

Compde-se a collec(3o de doze nuineros, publicados nos dias 1 e 15 de
cada mez, e contendo cada urn d'elles 32 pag., com gravuras de roadeira inter-

caladas no texto, 3 similhan^a do Panorama, que os editores tomaram, se-

gundo creio, para typo ou inodelo d’esta publica(;3o. Foi seu principal rea-
ctor Diogo Kopke, de quern falo no tomo ii, pag. 160.

Entre muitos artigos mais ou menos intcressantes, contero-se n’este jornal

nSo poiicos historicos, descriptivos, e archeningicos relatives a Portugal.—Com
0 n.° 10 foi distribuida uma folha de 4 pag. iiinumeradas, em que se responde
a uma especie de polemica, encetada por um ex-collaborador que escrevdra al-

guns artigos nos numeros precedentes. Esta folha tern por titulo: <0 tr. Hm-
rique Guilherme de Sousa e o Mtiseu Portuense^.

Niio devdra ser mui agradavel ao queixuso ver ahi desOados os sens arti-

gos, que nio passavam a flnal de meras reproduci;des de alguns extractos da
versfto (impressa I) do Retumo da Hisloria de Portugal de A. Rabbe, feitas com
a niesma ingenuidadc, consciencia e boa fe com que certo individuo nos pre-

senteou em 1859 com uma, ali3s deturpadissima, copia do Tralado sobre ot cot-

tumes dos romanos de Pedro Freire de Oliveira, dando-o por original produc-
(ih> sua I . .

.

MYRTILLO. (V. Luis Raphael Soye.J

M. NUIVE8 AGUEDO, cujas circumstancia.s c naturalidade ignore. Tra-
ctei de obter a sen respeito sigumas nolicias no Porto, empenbando a esse in-

tento as diligencias de alguns correspondentes meus naquella cidade, e no-
meadamente as da sr.* I). .Maria Peregrins de Sousa, que do melhor grado, e

por mais de uma vez me prestara em casos simiihantes proveitosa coadjuvajao.
Foram pordm frustradas todas as indaga(de.s, sem (jiic ao menos se .alcan(asse

a certeza do proprio nome do subjeito, que se iulga see falecido annos antes
de I860.— E.

1860) Methodo geral para a viola franccia, com prinetpios de mutica, et-

calat, arpejot e preludios para todos os tuns, que ensinam a acompanhar o canto,

etc. Porto, 1856. 4." Impresso ao largo, ou em formato oblongo.

H. DE QUEIROGA CARNEIRO DE FO.NTOURA ; acha-se para mim
no caso do precedente. — E.

1861) Intlruc(des de Numismatiea. Porto, 1844. 8.“—Vi ha annos um exem-
plar d’este opusculo, do qual nio tivc opportunidade para extrahir cnlSo asde-
mais indicacOes conveiilentcs.
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NARBHEnO DE 8AV1L. (V. Bernardo da Silva.)

NARCiHO A:VT0NI0 DA FONSECA, fk)mnieiuladnr da Ordem de
Christo em 1861, Conc|;n c Doio da St; npiscopal de Anjira do Heroismo, tendo
sido durante alguiis aiiiios Professor de Graininatit^a lalina na niesina cidade.

Igiioro a uaturalidade e o niais que Ihe diz rtspeito.— E.

1) 0 Irii da 'i/rceira. Aiigra, Imp. de Joj»]uiin Jose Soares. Fol.— Foi
redactor d'estcptMiodiim politico, coiiietado em 1837, e quc fmdou com o n.“ 201
ein 9 de Abril de 1842.

2) Menwrtn justtficaliva, elc. Lisboa, Tjp. Lusitana 1844. 8." gr. de 67 pag.

3) NARRA^AO 1)08 APPLAII808 com que o Juiz do poeo e Casa
dos vinte e qualro festeja a felicissima iiumtptrafuo da estutua f/ueslre ; onde
lambem u ecrjmem as aUegorias dos carros, figuras e tudo o man conceniente as

ditas feslas. Lisboa, na Itegia Gibe. Typ. 1773. 4.° de 123 pag., e inais dnas
innnmcrad.as no lim. coiitendo dons sonetos, elc.

Posto que .as poesias contei'idas n’este volume, e que enchem d’elle a maior
parte, nilo tragam a declarafjo dos iiornes de seus auctores, sabe-se comtudo
de certeza que muitas foram compostas pelo beneliciado Domingos Caldas Bar-
bosa; e nomeadamente Ibe pertencem as odes pag. 75, 85, 93, 96 e 102; e bem
assim os sonetos que vein a final sob n." iv, vi, viii, xii, e o ultimo de todos,

dirigido a Bartbolonieu da Costa.

Das composi(ues poeticas i|ue pcia inesma occasiSo se imprimiram e es-

palbaram em folhas avulsas, lizerain aiguns curiosos suas collec^des especiaes,

reunindo-as cm volumes. 0 numcro d'essas pe^as e avulladissimo, porque ha-
vendo enUo em Lisboa granilc safra de poetas bons, mediocres e mans, creio

que nenhum faltou a coiicorrer da sua parte para o regosiju publico apresen-

tando o fructo, lal qual poude liavel-odas inspiracues da sua musa. Estes ver-

sos, oflerecidos ao rei, foram bein remunerados a seus auctores, ou que por taes

se derain, e impresses todos na Typographia regia por ordem do governo. No
Diccionario vai descripla boa parte d'elles .sob os nomes do.s quc os escrevcrain

;

muitos porem sAo anonymos, e outros de individuos de quein nSo conhe^o mais

alguiiias producfdes; parccendo-me estas de merito assas inferior e monotonas
no assumpto, para que houvesse de avolumar com ellas as paginas, que de certo

occupaham sem utilidade conhecida.
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A collec(So mais ampla que tenho encontrado d’esta especialidade cxiste

na Bibliotheca Nacional, e compde-$e nSo menos que de tres )nt>ssos volumes
no formato de folio, em que foram geralmente impressas aquellas pocsias. Po-
r^ffi essa mesma esU longe de poder julgar-se comuleta, pois que algumas tenho

visto avulsamente, que nSo foram alii incorporadas.

Os que por qualquer titulo desejarem conhecer ou reunir o niais essen-

cial relative a estatua e as festas com que foi inaugurada, vejam no Dicciona-

rio, tomo i, o n* A, 7 ; tomo ii, n." C, a)3; tomo iv, n.” J, 1835 e 1836; tomo
V, n.° M, 5^; e para diante o artigo Theotonio Gomes de Carvalho.

Vej. tambem iMnemosine Lusitana, tomo i (1816), a pag. 37, 44, e 134;

e 0 opusculo seguinte, que at6 liojc nSo sc me deparou, mas que anda men-
cionauo na Bibliogr. hist, do sr. Figanicre, sob n.» 450.

4) Extraclo do carro triumplM, que o Senado dedica d feliz inaufuragao

da estatua eqwstre, que no dia 6 de Junho de 1775 se erige na praga pMiea do
Commercio. Pol. de seis paginas de impressSo.

NATAL JACOME nONEM, que no frontispicio da obra seguinte se

intitula Mestre de Dan;a. SSo-me desconhecidas as suas circumstancias pes-

soaes, inclusive a naturalidade; e sc nSo 6 estc urn cryptononymo, como estou

quasi inclinado a crer, devemos suppol-o nascido em paiz estrangeiro.— E.

5) fCJ Traiado dos prineipaes fundamentos da Danga. Ohra muito util

ndo somente para esta mocidade, que quei- aprender a dangar hem, mas ainda
para as pessoas honestas e pdidas, as quaes ensina as regras para hem andar,
saudar, e fazer todas as cortezias que eonvem em as Assemble adonde o uso do
mundo a lodot chama. Coimbra, na OOic. dos IrmSos Ginhdes 1767. 13.° Do
xii-138 pag.

De assumpto analogo ao d’este livrinho, e Uo raro como elle, temos outro

quo iri descripto no Supplemento final. Vej. Julio Severin Pantezze.

6) NAUFRAGIO CARMELITANO, ou relagdo do notavel successo que

aeonteceu aos padres CartneUtas desealgos na viagem que fizeram para o reino

de Angola no anno de 1749. Refere-se como foram captivos pelos negros de
Guine, e os uses e costumes que n'aquelle gentilismo viram observar, etc. Dada
d luz por Caetano Jose da Rocha e Mello, etc. Lisboa, na Offic. de Manuel Soa-

res 1^. 4.° de 15 pag.

Na BM. de BarWa nSo vem mencionado este opusculo, nem tSo pouco
o nome do seu auctor ou editor.

P. NICOLAU AGOSTINHO, Presbytero secular, Conego da collegiada

de Ourem, e Notario do Sancto Officio.—N. em Pedroglo peqneno, termo da
villa da (>rU, no Alemtejo, posto que o P. Francisco da Fonseca o iulgasse

com errado fundamento natural d'Evora, onde m. a 18 de Novembro de 1633.

— E.

7) (C) Relagdo summaria da vida do iU.“‘ e rev.'"’ sr. D. Theotonio de
Braganga, quarto areebispq de Evora. Dirigida ao ill."" sr. D. Jose de Mello,

fdho do Marquez de Ferreira, septimo areebitpo de Evora. Evora, por Fran-
cisco Simdes, impressor e livreiro da Universidade 1614. 4.* de ii-94 folhas

numeradas s6 na frente.

t, livro raro, de que devo um exemplar ao favor do meu amigo sr. Figa-

niere. Acha-se porOm infelizmentc mutilado, por falta de duas folhas. Outro vi

vender ha annos pelo pre;o de 600 riis.

NICOLAU ANA8TA8IO DE BETTENCOURT, do Conselho de Sua
Magestade, Commendador das ordens de Christo e de N. S. da Conceiflo, Go-
vemador Civil em varios districlos, e ultimamente no de Portalegre, etc.-t-E.

8) Expotigdo dot factos que se deram no districlo de Angra do Heroitmo,
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relativamente d exportafdo de cereaet no presente anno agrieola. Lisboa, na Imp.
Nac. 1857. 8.“ gr. de 93 pag.— Sahiu sem o seu nome.

• NICOLAU ANTONIO NOGUEIRA VALLE DA GAMA, Gentil-

homem da Camara de Sua Magestade Imperial, Official da Ordem da Rosa, Ca-
valleiro da de Christo no Brasil, e Commendador da mesoia em Portugal, etc.

— E.

9) Genealoqia das familias Botelho, Arruda, Sampaio, Horta, Paes Leme,
Gama e Villas-)>oas, ate sens acluaes descendentes, etc. Kio de Janeiro, Typ.
Univ. de Lacinmert 1859. 8.° gr. de 184 pag., a que precede uma advertenua
e segue uma tabella d’erratas.

0 sr. dr. Frederico Augusto Pereira de Horaes (Diecionario, tomo m,
n.* F, 2052) me deu noticia d’este livro, que nSo vi, e segundo a infonna(Io
havida, nunca foi exposto i venda publics.

NICOLAU ANTONIO PEIXOTO, Director dos Zeladores da Camara
Municipal do Porto, etc.— Sob o seu nome se publicou:

10) Grammatica hespanhola. Porto, 1848. o.* gr.

Ainda nSo tive opportunidade para confrontar se esta Grammatica i a pro-

f

>ria que em Segunda edicdo correeta e muilo augmento^a publicou depois o fl-

ho do sobredito, Josd Maria Borges da Costa Peixoto {Diecionario, tomo v,

n.* J, 4101), falecido recentemente em Lisboa a 12 de Har;o do corrente anno.

NICOLAU GAETANO DE BETTENCOURT PITTA, Cavalleiro pro-
fesso na Ordem de Christo, Doutor em Medicina graduado pMa Universiaade
d’Edimburgo, Socio da Real Sociedade Physica da mesma cidade; Delegado do
Conselho de Saude Puhlica do Reino no districto de Angra, Medico dos par-

tidos da Camara e Hospital da mesma cidade, onde passou os ultimos trinta e
quatro annos de sua vida. Foi natural da ilha da Madeira, e nascido provavel-

mente pelos annos de 1785 a 1790. M. em Angra a 20 de Maio de 1857.—Para
a sua biographia vej. as Mem. biogr. dos Medicos e CinsrgiSes portuguezes do
sr. Rodrigues de GusmSo, a pag. 66, ou na Gaseta Medico de Lisboa, tomo vi

(1858) 0 n.» 13.— E.

11)

Account of Madeira. London, 1812.

^ tida como a obra unica no seu genero, que atd entSo se escrevdra por
auctor portuguez. N'ella se tracta do clima da ilha, e da sua geographia physica,

politics e administrativa, etc. 0 Investigador Portuguez, n.* xxvii (Septembro
de 1813), a pag. 40, falou com elogio aa referida oora, e atd, se bem me lem-
bro, deu traduzidos alguns excerptos. Tambem se acha mencionada com lou-

vor pelo sr. dr. F. A. Barral na sua Noticia sobre o dima do Funchal, etc. (Dic-
cionario, tomo ii, n.* F, 402) ; onde a pag. 13 vem egualmente mencionados
varies escriptos de auctores estrangeiros, que dizem respeito d sobredita ilha.

NICOLAU CLENARDO (on CLENARTS, CLETNART8, KLEI-
NHART8, que de todas estas fdrmas apparece escripto o appeUido d’este ce-

lebre grammatico) foi natural de Diest, no Brabante, e n. em 1495. Depois de
ensinar por alguns annos em Louvain as linguas grega, hebraica e latina, em
cujo exercicio adquiriu mnde reputa(So, vein para Salamanca, e d’ahi para
Portugal em 1534, conviuado para ser mestre do cardeal infante D. Henrique,

irmao d’EI-rei D. Joao III, que por esse tempo tinba a sua edrte em Evora.
Abriu depois em Braga eschola publica da lin^a latina, e na mesma cidade se

imprimiram pels primeira vez em 1538 aa suas Instiiutiones Grammatica La-
tina sumptibus Guiielmi a Trajecto. 1 vol. 8.° caracter gothieo, de quo ha, ou
houve na Bibl. Nac. de Lisboa um exemplar. Em poder do men fiilecido col-

lega Josd Pedro Nunes, vi outro exemplw, mas de edi(io mais recente, em
CUJO frontispicio se lia:
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12) IiutitutioHes Grammatica ex Clenardo. Cum licentia superiorum. OI;s-

sipone, cx Oflicina Simones Lopesiis 159S. 8.* de 64 folhas numeradas pel*

frente.— Com os significados dos verbos em portuguez. Achei notavel esta

edifSo, por te declarar nas licen;as respectivas que se concediam esUs com a

clausula: «de que se imprima oiitra vez, mas da maneira que se imprimiu a pri-

meira vcz, sem cotas, nem prefa(des«. Assignado: fV. Manuel Coaho.

Esta Grammatica de Clenardo parece fdra por elle composta expressamento
para uso dus estudos de Braga. £ mais que duvidoso se elle ensinou tambem
ii.a Universidade dc Coimbra, como alguns pretendem. 0 facto 6, que a sua per-

mtnencia em Portugal foi de curta durafao, pois nos primeiros mezes de 1S40
passou a Africa, ao que se julga com intento de se aperfei;oar na lingua arabe,

vindo passado poucn tempo para Hespanha, e morreu a final cm Granada no
anno de 1542, aos 47 de Maoe. Antes e depois de estar em Portugal texe cor-

respondencia e Iracto com os portoguezes mais distinctos do seu tempo, do
que dio testemunho as suas Cartas Lalinat, nJo menos raras que curiosas,

cuja mclhor ediftlo se diz ser de 1G06, in 8.°—D'estas cartas prometlia a tra-

duc;Ao completa o bario de Reiffenberg, inembro da Academia das Sciencias

de Bruxellas, em uma Memoria apresentada a essa corpora^io ha poucos an-
nos sobre as antigas rela(des da Belgica com Portugal. Parece pordm que a

morte, que inesperadamente Ihe sobreveiu, impedira a realisa^ d’essa pro-
messa. Na dita Memoria vem comtudo insert* uma das cartas, que o sr. Lopes
de Mendon^a passou para portuguez, e 6 curiosissima pcias noticias que di
das nossas cousas, e da vida intima da sociedade portugueza n’aqiielle tempo.

13) CZejmorts ao seu amigo Latomu. Datada d’Evora a 26 de Marpo de
1635.— Occupa esta traduc(tb> as pag. 131 atd 146 do tomo i dos Annuel das

Seiendas e Lettras, jmUicadot deiaixo dos imspieios da Academia Heal das

Sciencias, classe 2.* (1857).—Precedida de uma introduc^So biographico-cri-

tica Icerca de Clenardo, que contdm egualmente algumas espeeies interessan-

tes e menos conbecidaa.

NICOLAU CONTI, conbecido tambem pelo nome de NICOLAI! VK-
NBTO, celebre viajante italiano (vej. no presente volume, pag. IM).

Na Memoria de Antonio Ribeiro dos Sanctos, tantas vezes cita^ acha-se

na pag. 98 accusada a seguinte, como obra impress* em separado:

14) Tnsdsscfao da relagao da viagem me Nicolau Conti fei ao Orients,

dtdicada ao senJwr rei D. Manuel. Lisboa, 1602.—Tenho para roim, sero ousar

asseveral-o, que i este mais um descuido, para nio dar-Ihe outro nome, do
nosso douto bibliothecario-mdr, que talvez se gniou n'esta parte pelo que Idra

no pseudo-Cafalopo da Academia, onde a pag. 141 se encontra tambem men-
cionada aquella Aefa^do, posto que sem logar nem data da (quanto eu posso
julgar) supposta edifio. 0 que me parece mais provavel i, que haja n'isto uma
confusa duplicafio da obra qne o mesmo Ribeiro deserevdra immediatamente
antes sob o titulo, em verdade pouco exacto : Uvro das viagens de Marco Passto

Vesselo d India, com o de Nicolau Conti, e uma carta de um genoces, etc., etc.

— Restava examinar se essa duvidosa edi^ em separado vem por ventura ac-

cusada na BMiotheque Aiiotique de Temaux-Compans, o que no caso affirma-

tive poderia ser tido como um abono da sua existencia
;
pordm esse exame tor-

na-se-me agora impossivel, pelarazio que ji indiquei n'este volume, pag. 161.

NICOLAU DAL, que parece haver sido de nafSo Dinamarmez, Minis-

tro da egreja proteslante, e Hissionario em Trangambar, na India Oriental.

H. em 1747. Vej. o que a seu respeito diz Ribeiro do* ^ctos na* Mem. de
Litter, da Acad., tomo vii, pag. 42.— E.

16) Primeira parte da Grammatica Portugueza, para uso da estMa por~

tuguesa de Trangambar. Em Trangambar, na Offic. aa Real MissSo de Dina-

marca 1728. 8.*
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Segttnda parte da GramimUca Portugueia, para uto da mesma etehola. Ibi,

1726.. 8.*

E obra mui I'ara, que o proprio Ribeiro dos Sanctos parece nilo ter viito,

pois que sd a indica reportando-se ao (estemunbo de Fabricio, De Lux Saiut.

Evang., cap. liS, pag. C16 e G17. AlCm d'ella parece que o mesmo auctor com-
pozera outras em lingua portugueza.

FR. NICOLAU DIAS, Dominicano, cujo iiistituto professou a 2 de Ju-

nbo de 1541. Foi Mestre de Theologia, Prior no convento de S. Domingos de
Lisboa, e Uefinidor na sua provincia. Fez a peregrinafAo <k Terra-sancta, e as-

siatiu ao capitulo geral da Ordem, celebrado em Roma no anno de 1571. Du
que a seu respeito diz Antonio Ribeiro dos Sanctos nas Memorias de Litter, da
Acad., tomo vu, pag. 371, parece dever concluir se que elle morr(?ra preso em
Saiamanca, no anno de 1596, recluso em uin carcere por seguir as partes de

D. Antonio, prior do Crato; porCm a verdade 6, segundo aiTirtna o auctor do
Agiologio Lutilano, tomo i, pag. 362, que elle falecdra em Lisboa, no convento

de S. Domingos, a 6 de Fevereiro do dito anno, ja depois de ter vindo • do
detterro em Salamanca, onde estivera de mandado de Filiupe II, por baver

prdgado livremente pela liberdade da patria, no lemm doe tuteracOei. • — E.

16) (C) Livro do Rosayro de Noua Senhora. Feytn por o Padre Fr. JVi-

eolao Diaz, MeUre em Sancta Theologia. De nouo emendaao e acrescentado com
sua Udioada. E at licen(ot pera a fetta do Rotayro. E agora de novo acretcen-

lada hua bulla do Sanclo Padre Gregorio 13. Immetso em Litboa, em casa

de Marcot Borges. Com lieenga da Mesa geral da Sancta Inquisigdo. 8.°— NSo
traz anno de impressSo, porCm as licenjas sSo datadas de 7 de Junbo e 8 de
Agosto de 1677. No 6m do prologo tern a seguinte declarafdo do auctor: «E
porque o anno de setenta e seis se imprimio em Euora bum lluro do Rosayro,

sem no eu saber, nem emendar, e assi vai falto em muilas cousas, c errado,

protesto que tal lluro nSo he meu, ainda que vi impresso em men nume*.
£ a edi;So mais antiga que d’esta obra pude ver. Barbosa na BiU. Lut.

indica pordm as seguintes: 1.* Lisboa, por Francisco Corrda 1573. 8.*

—

2.* Ibi, por Marcos Borges (a quern o ^udo-ColoJo^o da Acad, chama erra-

damente «Harcos Jorge>) 1574. 8.°— 3.* Evora, por AndrC de Burgos 1576.

8.* (a mesma contra a qual o auctor protesta na sua declaracSo supra transcrl-

pta).—4.* Lisboa, por JoSo de Espanha 1577. 8.° (JoSo de Espanba nio foi

impressor, e aim livreiro-editor, pern que esta edi(So 6 provavelmente a pro-

pria, que acima deixo confrontada.)

Antonio Ribeiro dos Sanctos a pag. 116 da sua Memoria tobre a Typ. com
evidentissimo engano pde a ediflo de Francisco Corrda em 1537, quandoesse
typograpbo nlo tinba ainda imprensa, nem a teve senSo inuitos annos depois.

& elle estampou, pois, o Livro do Boiapro foi de certo em 1573, como traz

Barbosa, e n4o na data indicada pelo bibliotbecario-m6r.

D’esse livro possuo eu uma edifSo, que escapou sem duvida ao conbeci-

mento de Barbosa, e e como se segue

:

Rotairo da gloriosa Virgem Sosta Senhora. Composto pelo P.' M.‘ Fr.Ni-
colao Diaz da Ordem dot Pregadoret da Provincia de Portugal. Lisboa, por

Pedro Craesbeeck 1616. 8.* De iv-218 folbas numeradas pela frente, e aieiri

d’estas mais dez folbas innumeradas no lim, as quaes foram annexas 4 obra

com a seguinte nibrica : • Como se hdo de fundar at eonfrariai do Rotairo not

igrejat fora da Ordem de S. Domingot, legundo o que ordenou o P. Fr. Se-

raphieo Cavalli, geral da Ordem dot pregadoret. • Ignoro se esta addipSo per-

tence ou nSo a Fr. Nicolau Dias.

17) (C) Tratado da paixao de notto tenhor Jetu Christo no qual se tra-

tao todM ot pottos dos quatro Euangelittat, com muitat contiderofiSet deuotas.

Lisboa, por Antonio Ribeiro 1580. 8.°

18) fCJ Vida da terenittima prineexa Dona Joanna, fUha delRey Dorn
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Afonso 0 quinto de Portugal. A gual viveo e morreo muito sanclamente no mos-
teiro de Jem de Aueiro da Ordem dos Pregadores, e no habilo da mesmaOrdem.
Litboa, por Antonio Alvares 1594. 8.”

Se 6 cxacto o quc diz Darbosa, ha outra edi(3o mais antiga, feita pelo
mesmo impreasor eni 1586. U’ella porfim nSo apparece algum exemplar. Ua
de 1594 existe urn na livraria que foi de Joaquim Pereira da Costa, e por signal

avaliado em 600 rciis!

Vi outra mais modema, mencionada tambem por Barbosa, cuio rosto diz

;

Vida da serenissima princeza, etc. Dedica d senhora D. Camarina Usisa
de Menexes o Ucenceado Luis de Caslanheda Raposo. Lisboa, por Francisco Vil-

lela (sem anno da impressSo, mas a dedicatoria d datada de 1674). 8.° de
vin-%1 pag., e indice no fim. Tem um exemplar o sr. J. J. de Saldanha Ma-
chado.

• 7 NICOLAU DREYS, natural de Nancy, departamento da Meurtbe,
em Franca. N. a 21 de Julho de 1781. Os successos politicos de 1815 o deter-

minaram a deixar a sua patria, que tinha servido como militar e funccionario

publico, e a procurar abrigo no Brasil, onde aportou em 1817. Alii se deu A
vida commercial, percorrendo por vezes algumas provincias do imperio, e fa-

lecendo embm no Rio de Janeiro a 23 de Janeiro de 1843, tendo conservado

sempre a sua nacionalidade, que muito prezava. Consta por informa^des de
pessoas que o tractaram, ser homem estudioso e versado em diversos ramos
dos conhecimentos scientificos e litterarios. Foi Membro da Sociedade Auxi-
liadora da Industria Nacional, etc. (De seu filho, o sr. Josd Julio Dreys, nas-

cido no Brasil, terei de fazer men^do no supplemento final, por chegaiem f6ra

de tempo os esclarecimentos vindos a seu respeito.)— E.

19) Noticia descripliva da prorincia do Rio-grande de S. Pedro do Sul,

contend alem da lopographia physica c poliUca, e de um ensaio de esiatistica

local, informapks sobre o estado actual da populafuo, suas subditnsOes, e sobre

0 caraeter e costumes dos habitanles. Com um niappa redazido do theatro da
guerra presente. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Constit. ile J. Villeneiive it C.“ 1839.
«.* de xi-216 pag.—No prologo declara o auctor que esta obra fdra extrahida

de outra, one conservava inedita e muito mais extensa, rcsultado de vinte

annos de ODservafdea sobre o Brasil meridional; a qual ja teria dado aoprelo
• n'aqnella capital, onde a arte de Gutlemberg fizera em poucos annos tdo bri-

Ibantes progr^os, se a consideracdo das despezas necessariamente avultadas

de execujSo local, o nio tivessem obrigado a reserval-a para a typographia

europm».
W) Memoria sobre o estado actual da fabricagdo do assucar no Brasil, e os

meOioramenlot a introduxir. Rio de Janeiro, na Imp. de Cremi6re 1842. 8.° gr.

de 20 pag.—Vej. sobre este assumpto no presente volume o n.“ M, 718.

21) L’Alcj^, periodico de litteratura, scicncias, artes e theatres. Rio de

Janeiro, '^p. de J. Creniiire 1841.

«)>.lyrejrangaiu ; epithalame. Hommaqe d leurs majesles imperiales.

Rio de Janeiro, iVp. de P. Plancher-Seignot 1829. 8.” gr. de 8 pag.

Consta que deixara ineditas, aldm da refcrida obra 0 Brasil meridional,

outras em lingua franceza, tanto em prosa como em verso.

NICOLAU E8CHIO. Foi excliiido da Bibl. de Barbosa o nome d'estc

escriptor flamengo a meu ver com justa razdo, pois que nem nos pertence pela

f

iatria, nem escreveu obra alguma no idioma portiiguez. E comtudo, o col-

ector do chamado Calalogo da Academia, ahi Ine abriu pra^a a pag. 132, po-

dendo talvez com isso induzir em erro os leitores menos instruidos. Egual caso

se di com Clemente Sanches Vercliial, Marco Paulo, Nicolau Veneto, etc. Por

achar esses nomes mencionados no Calalogo, entendi a principio que convinha

dar-lhea tambem logar no Diedonario, a fim de facilitar quaesqner confron-
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U(0es on exames; poi^m se hoje coniefasae a obra de novo, on me fosse dado
fazer d’ella segunda edifSo, 6 provavel que os omittisse, contentando-me de

descrever pelos titulos as obras de similhantes escriptores estrangeiros de qne
existem tradac^Oes anonymas em lingua portugueza; pois qnanto iquellas que

traductor conhecido, 6 sempte o nome u’este que figura e continuari a
fignrar no Dicciotutrio, como se em repetidissimos exemplos.

As Tersdes Mrtuguezas do livro de Nicolau Eschio Exercieiot divinot, etc.,

entraram, serando esta rcgra, a primeiia anonyma, no tomo u em artigo espe-

cial n.* E, f64; e a segunda sob o nome do traductor Diogo Vaz Camlho, no
inesfflo tomo, n.* D, 330.

P. NICOLAV FERNANDES COLLARE8, Jesuita egresso, e Prior da
egreja parochial de S. Christovam de Lisboa.— N. na mesma cidade, e n’ella

m. a 6 de Dezembro de 1733 com 61 annos de edade. Foi no seu tempo prd-

gador afamado, e d’elle affirma Barbosa «ane observira com felicidade os pre-

ceitos da oratoria ecclesiastics, concilianoo o applauso de graves auditorios

todas as vezes que subia ao pulpitol » Os que por ventura tiveram presentes os

sermOes do nosso ex-jesuita, nSo poderSo deixar de maravilhor-se ao vel-os

assim conceituados pelo douto bibnographo, parecendo-lhes impossivel que o
levasse aU este excesso a sua proverbial mdulgencia; ou seri talvez este o caso

de dizer com Lesage: «que se ha mans auctores, ainda ha peiores criticos.*

Porque diga-se a verdade, esses preconisados sermiVes em que o abbade de Sever

via desempenhados com felicidade os preceitos de oratoria sagrada, sSo real-

mente ontros tantos partos monstruosos de um ccrebro escaldado pelas extra-

vagancias do mais requintado gongorismo. Ahi se multiplicam sem cessar as

subtilezas arguciosas e metapboricas, os trocadilhos, as puerilidades de todo o
genero, dispostas e accumuladas de sorte que ora provocam o riso, ora a las-

tima, ao notar os desvarios de que i capaz o ingenho uma vez pervertido pelas

dontrioas erroneas do mau gosto, on pela imitafSo de perniciosos mooelos.

A resenha dos titulos i per si snfficiente para mostrar o que em todos estes as-

snmptos p6de caber de verdadeira eloquencia, e ainda mais, de solida piedade

e instmcjdo chrisU:

33) 0 mais soierono objeeto da grammatiea mais sagrada: sermuo pre-

gado no dia de natal em 1698.

34) 0 meslre de solfa da capella do ceo: sermuo do Espirilo Sanclo.

35) Geometria do amor: sermdo do Mandato, pregado cm 1698.

36) 0 mais justo litigio em melhor causa : sermao da Ascensao.

37) Historia prodigtosa da peccadora sancta: sermao de Sancta Maria Ma-
gdalena.

38) Medidna e remedio mais effieaz da repuMiea mais enferma: sermao do
Paralytico, pregado em 1703.

Todos estes sermOes vi impresses em folhetos separados, sem designafiio

do logar, impressao, etc., pordm consta da declara^So de Barbosa, que foram
todos impresses na Oflicina de Antonio Pedroso GaIrSo em 1707.— Sio do for-

mate de 4.°

39) Desempenho de pregadores nos censuras de sens ouvintes: em um ser-

mao da Sexagessima. Lisooa, por Antonio Pedroso GalrUo 1700. 4.°

30) Ameagas do ceo na grande folia de (wa, que este reino padeeeu em
1694

:
ponderadas em um sermdo. Lisboa, por Filippe de Sousa Villela. 1793. 4.*

31) 0 desempenho coroado: sermdo na profissdo de uma religiosa.— Anda
junto com o anteosdente.

33) Defensa apologetiea pdo direito eanonico: em um sermdo na quarto

feira das Tradifdes. Lisboa, por Antonio Pedroso GalrSo 1708. 4.*

Os referidos onze sermOes sahiram de novo, rennidos em um volume, por
diligencia do P. Luis Fernandes Colla;o, com o titulo seguinte:

33) Sermdes que a varios e diversos astumplos, assim historieos e politicos,

TOMO VI 18
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como imtraet epatugyrieot, prigou o P. Nieolau Femandet Collaret, etc. Usboa,
na Oflic. de Domingos Rodrigues 1752. 4.° de vi-452 pag., e no fim urn co-
pioso indico dos textos da Eiscriptura allegados pelo auctor nos ditos serrodes.

Outra obra do mesmo padre, que no seu Unto pdde emparelbar com os
sermdes, e que foi dos contemporaoeos nSo menos applaudida, intitula-se

:

34) Descripfoo do lormenloto Cabo da enganota Btperanfa, etc., etc. Lis-

boa, 1718-1720. 4.” 2 tomos.

Como objecto de curiosidade, o monomento do gosto do seculo, podem
aiuda merecer algum aprefo estes livros, que aliis tenoo visto coirer no mer-
Cfulo por prefos inferiores.

NICOLAU FRANCEZ 8I01I.

—

t,, como Lucas Honiz Cerafino, Fernan-
do Lucas Alvim, etc., urn dos varios anagiammas e pseudonymos sob os quaes
se dtsfar(ou o escriptor-typographo Francisco Luis AmenoJde quern fix mais
larga mencSo no tomo i[), em obras por elle dados ao prelo. Com este agora in-
di(^o publicou uma obra do P. Jo^ de Araujo, a qua! vai descripU no tomo
IV, n.° J, 2684.

NICOLAU FRANCISCO XAVIER DA SILVA, Doutor em Canones
pela Universidade de Coimbra, Academico da Academia Real de Historia, etc.

—Foi natural da ilha da Madeira, e m. a 17 de Agosto de 1754.— E.

35) Puro affectuoso tacrificio, gue ao lerenisstmo tenhor infante D. Anto-
nio, em name dot norot fiihot do prtmeiro etclareddo ermitao S. Paulo, etcreve

e ojferece, etc. Lisboa, na Offic. da Husica 1724. 4.* de xmi-62 pag.

E outras obras, cujos titulos podem ver-se na Bibl. Lut.

Foi um apaixonado bibliopbilo, mais cuidadoso na escolha dos bons li-

vros que no numero d’elles. Deixou uma livraria escolhida, consistindo boa
parte em manuscriptos que ajunUra com desvelo. Foi esU Uvraria comprada
por el-rei D. losi, para servir de nucleo i nova bibUotheca real, come;^ a
organisar por aquelfe soberano para substituir a antiga, que fdra por occasiSo

do terremoto incendiada com todas as preeiosidades n’ella contidas.

NICOLAI! LUIS, que parece tivera Umbem o appellido DA SILVA,
poeU dramatico portuguez, e natural, ao que se presume, de Lisboa. Sabe^
com certeza que viveu na segunda metade do seculo passado; por^m a noticia

de suas circumstancias e acf(^ individuaes ficou em plena obscuridade. Acaso
sera elle, como tenho para mim, o mesmo Nieolau Luis da Silva (de quem fala

Joaquim Josg Moreira de Mendon^a na sua Hittoria nnirertal dot terremotot,

pag. 143) que era em 1755 EscrivSo do povo, e que por occasiSo da memo-
ravel catastrophe do l.° de Novembro, foi mandado levantar vara para servir

cumulativamente com o Juiz do povo, Antonio Rodrigues de LeSo, e ao qual

se deveu grande z^lo e trabalho nas diligencias com que andSra descobrindo

mantimentos para soccorro dos babiUntes da capital? Barbosa na Bibl. Lut.

neui uma palavra diz a seu respeito, provavelmente porque s6 comefSra a es-

crever parn o Ibeatro annos depois do de 1760; e Josd Maria da CosU e Silva

no que d’elle nos conU no seu Entaio biograpk. critico, tomo x, pag. 294 c

seguintes, dando-nol-o por um mestre de meninos, que «morava no bm da rua

da Rosa, toucado com uma cabelleira de grande rabicho, que ninguem viu na

rua se nSo embu;ado em capote de baetSo de toda a roda, notavef pelo desali-

nho e desmazelo do seu vestuario, trazendo comsigo um grande cSo de agua,

que 0 acompanhava sempre, e sorvendo repetidas pitadas de simonte com toda

a placidez e magestade cathedratica*, falava nSo de sciencia propria, mas por
tradifues bavidas mais de quarenta annos antes d’aquelle em que escrevia, e

fabricou um capitulo que na maior parte dS ares de verdadeiro romance, in-

duindo ahi circumstancias, a meu ver contradictorias e anacfaronicaa, que mal
podem conciliar-se entre si, e com outros factos sabidos.
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0 qne nSo deixa porbm sombre de duvida d, que Nicolau Luis fdra uui

escriptor fecimdissimo, que durante muitos annos abasteren os theatres dc
Lisboa, de dramas por elle imilados c traduzidos dos theatres hespanhol c

italiano, dos quaes a major parte se imprimiram, e constituero pelo menos um
terfo (como oiz o citado Costa e Silva) das comedias de cordel, assim chama-
das, porque os cegos, veudedores privilegiados d'esta especie de escriptos, as

expunham ao publico pendentes de um liarbante, pregado nas paredes ou nas

portas dos seus logares ou tendas volantes.

Como pordm essas comedias appareccram com raras excep(des sem nome
do auctor, torna-se hoje mais qne difficil discriroinnr entre ellas quaes as que
eflectivameote sahiram da penna dc Nicolau Luis. I’ela uiinha parte, afdra os

Uaridoi peraUat, unica que tenbo visto impressa com o seu nome, .s6 rcco-

nbefo inuubitavelmeute por seas, fundado em testemunhos authenticos de con-

temporeneos, a Tragedia de D. Ignez de Caetro, o Beiisario c o Conde Alareot.

Costa e Silva, apoiando-se nas informapd^ de antigos actores com quern coii-

vivdra, attriboe-lbe tambem Amor e obrigagM, Aspasia na Syria. D. Joao de

AluaradQ, Alarieo em Roma, 0 Eteravo em griUtOee de ouro, Cordova retlaurada,

a Retlauragdo de Granada, A Bella u vagem, A ilha dethabilada, Ezio em Roma,
Artaxerxet, Pharamundo na Bohemia, Heraclio reconheeido; -em gcral (diz

elle) quasi todas as comedias d’este genero, escriptas cm octosyllabos. de boa
meMnca;So, e que nSo trazem nome de auctor, podem julgar-se de Nicolau

Luis>

.

• Seria muilo para desejar (diz ainda o mesmo Costa e Silva) que algum
curioso tomasse o trabalho de cniligir as melhores comedias d’estc auctor; e

limpando-as dos innumeraveis erros typographiens quo as deturpam, lizesse

d'ellas uma edi;So nitida, fazendo assim reviver o nome d’csie bellu iiigcnho

tio benemerito do theatro portuguez.*

NSo me parece que as cousas se encaminhem para vermos Uto cedn reali-

sado esse desejo, nem sei quem se arriscaria a emprohender tal edi^io, certo

de nem reenperar ao menos a somma que necessariamente teria de desembol-
gar para custeamento da improssSot

0 numero das nossas comedias de cordel 6 assds avullado. Muitas d’ellas

tdem sido por vezes reimpressas (sempre em pessimo papel, com typos safa-

dos, e accnmulando-se novos e grosseiros erros typograpnicos sobre os das edi-

(des anteriores, como destinadas a ser vendidas por vil prego i gente do povo,
que quasi exclusivamente se reerda com esta sorte de leitura). Outras {mrdm
deixaram de o ser desde muitos annos, e vieram a tornar-se tio raras, que ape-

nas de maraviiba se encontra aleum exemplar. E comtudo ha eutre cllas nio
poucas de merito inneravel, sendo todas documeutos de valia para o estudo e
apreciagio da nossa litberature dramatics.

Por julgar este o lorer mais azado, darei aqui a resenha geral, tanto das
que pude reunir, como de algumas que apenas conhego pelos titulos, e cujas

indicagdes bibliograpbicas vio por isso deficienles. A collecgio de todas .<^cria

hoje mais qne muito difficil para quem a intentasse, e nio tanto aprcciavel

como tenbo para miro qne o sent de futuro para os que se applicarem a reco-

Iher estas reliquiae das edades passadas. Se o catalogo das que apresento, que
chega atd o numero de duzentas vinte e uma, nio for inteiramente compicto,
d provavel que nas suas omissdes nio deixe muito que explorer a novos in-

veMigadores.

mferi por mais accommodada a ordem alphabetica dos titulos. Quanto as

edigdes, aponto as mais antigas que vi, nio me fazendo cargo das reimpressues,

priucipalmente modernas, que pels razio ji dita, merecem menos consideragio.

COHEDIIS

1. Academia doe eatmiOm; jpor ioSo Roberto Dufond. Lisboa, na Offic.

de Antonio Rodrigues Galbardo 1789. & * de 49 pag. —£m prosa. Deve accres-
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ccntar-SA no artigo respective ao inesmo Dufond, no tomo iv do Diccionario,

a pag. 27.

2. Acerlos de urn disparate. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa
1789. 4.° de .li pag.—Em prosa, e 6 reimpressilo. Vej. no presente volume o
artigo Manuel de ^ncta Martha Teixeira.

3. Achilles disfarfado. Lisboa, 17..—NSo avi, roas tenho oue ser4 imita-

da opera de Metastasio Achilles em Sciro, diversa provavelmente da tra-

ducrao fici quo da mesma opera fizera Manuel Pereira ua Costa, a qual se im-
priniiu anonyma em 8." no anno de 1735. (Vej. no presente volume o n.“ 1182.)

4. Adelacia em Italia; tradutida de Apostolo Zeno. Lisboa, na Offic. de
Francisco Borges de Sousa 1792. 4.« de 32 pag.—Em verso.

.'!. Affectos de odio e amor. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsalves 1783.
4.’ de 40 pag.—Em verso.

6. D. Affonso de Albuquer(^ em Goa. Lisboa, na Offic. de Antonio Ro-
drigues Galhardo 1784. 4.* de 42 pag.—Em verso.

7. Alarico em Roma. Lisboa, na Offic. de Josti de Aquino Bulbues 1783.
4.° de 48 pag.— Em verso.

8. Alcaide de si mesmo. Lisboa, na Offic. de Antonio Gomes (sem indica-

fSo do anno). 4." de 40 p^.—Em verso.

9. Alexandre na India: traduzida de Pedro Metastasio. (Sem indica^So

de logar, nern anno). 4.° de 24 pag.— Em prosa, e conforme ao texto original

do auctor. Diflere muito de outra, que sob o titulo Vencer-se e motor color, etc.,

vai descripta mais adiante, em verso e traduzida como enUo diziam, ao gotto

do theatro portuguez.

10. Amante jardineiro ; traduzida de Dancourt. Lisboa, na Offic.de Fran-
cisco Sabino dos Sanctos 1773. 4." de 24 pag.—Em prosa.

11. Amante militar. Lisboa, 17.

.

12. Amar d moda. Lisboa, na Offic. de Francisco Sabino dos Sanctos 1776.
4.° de 38 p^.—Em verso. £ traduc(2o de outra de D. Antonio de Solis, que
se intitula El amor al uso.

13. Amar noo e para netcios. Lisboa, na Offic. Luisiana 1780. 4.* de 32
pag.—Em prosa.

14. Amar por forga d'estrelia um portuguez na Hungria; par D. L. R.—
Lisboa, na Offic. de Simao Thaddeo Ferreira 1790. 4.' de 32 pag.—Em verso.

E jd reimpressdo.

15. Amisade em lance; traduzida do italiano. Lisboa, na Offic. de Anto-
nio Gomes 1794. 4.* de 32 pag.—Em prosa.

16. Amo irresoluto, e o criado pel. Lisboa, na Offic. de Simfio Thaddeo
Ferreira 1791. 4.* de 48 pag.— Em prosa.

17. Amor e obrigo(do. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsalves 1784. 4.*

de 47 pag.— Em verso.

1». Amor ndo pode occultar-se. Lisboa, 17.

.

19. Amor tern motor poder, ou Ferdinando na Hungria. Lisboa, na Offic.

de Francisco Borges de Sousa 1787. 4.“ de 47 dm.—

E

m verso.

20. Amor, trai^So e Centura ; par lid. C. T. D. F. Lisboa, na Offic. de Do-
mingos Gonfalves 1785. 4." de 40 pag.—Em verso.

21. .4mor, zelos e valor. Lisboa, 17..

22. Amos pngidot criados. Lisboa, na Offic. Luisiana 1780. 4.° de 34 pag.

—Em verso.

23. Antiamo em Macedonia. Lisboa, na Offic. de Antonio Gomes 1790. 4."

de 40 pag.—Em verso. 6 traduzida de Metastasio. Ha airtm d’esla, outra ver-

sAo da mesma opera por Francisco Manuel do Nascimento.

24. Apelles e Campaspe. Lisboa, 17.

.

23. Aspasia na Syria. Lisboa, na Offic. de Domingos Gon;alves 1784. 4.°

de 46 pag.— Em verso.

26. Assombros da constaneia entre Vologefo e Berenice. Lisboa, na Offic.
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de Josd de Aquino Bulbdes 1792. 4.* de 40 pag.—Toda em versos hendeca-

syllabos.

27. Attveias de amor e zelos, ou aborreeer amando
;
por J. daS.M.D. Lis-

boa, na Offic. de Manuel Coelho Amado 1764. 4.° de 28 pag.— Kni prosa.

28. AUuciiu de Escapim; iraduzida de Moliere. Lisboa, na Typ. Lacer-

dina 1800. 4.* de 35 pag.—Em prosa.

29. Aventtereiro honrado; traduzida de Goldoni. Lisboa, na OfSc. Luisiana

1778. 4.° de 31 pag.—Em proea.

30. Beata pngida. Lisboa, na Typ. Lacerdina 1808. 4.° de 32 pag.—Em
prosa.

31. Bella Seltagem; traduzida de Goldoni. Lisboa, na OfSc. de Filippe da
Silva e Azevedo 1788. 4.* de 40 pag.—Em verso.

32. Beverley; tragi-eomedia. Lisboa, na Offic. do JoSo Antonio da Silva

1777. 4.° de 78 pag.—Em prosa.

33. Bone amigos. Lisbrn, na Offic. de Domingos Gonjalves 1783. 4.° de

43 pag.—Em prosa.

3^ Bruto de BabiUmia. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsalves (sem
anno). 4.* de 40 pag.—Em verso. 0 original d’esta oratoria 6 de D. JoSo de
Mattos Fragoso.

35. Capitao Belisario. Lisboa, na Offic. de Francisco Sabino dos Sanclos

1781. 4.* de 39 pag.—Em verso.

Como estou certo de que bem poucos dos meus leitores terSo tido a pos-

sibilidade de ver o tomo ii das Obras poslAumat de Manuel de Figueiredo, im-
presso em 1810, de cujos exemplares, tirados em pequeno numero, foi vendida

a maior parte a peso para embrulhos (vej. o artigo relativo a este nosso dra-
maturgo no tomo v do Diedonario), ndo me parece que venha 16ra de propo-
sito apresentar-lhes aqui urn fragmento do discurso vi, conteiido no dito vo-

lume, de pag. 185 a 194. Versa elle principalmente sobre o drama Belisario, e
servird talvez de incentive para mostrar a necessidade de serem attenta e mi-
nuciosamente estudadas as Obras de Figueiredo, e com particularidade os sens

prologos e discursos por todos que pretenderem adquirir no(0es para a histo-

ria do nosso theatro, e tractar este assumpto menos perfunctoriaroente do que
atd agora o tem sido em artigos avulsos de jomaes, ou na Memoria de Trigoso,

inserta no tomo v das da Acimemia, que tanto deixa a desejar! Diz poisaquellc

honrado bomem, com a sua habitual e familiar singeleza

:

«Annos ha que no sitio de Pancas urn camansta de sua magestade, que
me honra, me ama, e ate me estima, me deu dous poemas, que el-rei nosso se-

nhor Ihe'manddra ler para ouvir o que the pareciam, pois desejava ver no seu

theatro uma >boa tragedian
:
querendo que eu entretivesse com elles aqnella

tarde, e que Ihos entregasse i noute com o meu vote, porque elle s6 no dia

segninte podia lel-os. A mim parecia-me que o tinha, e contra vontade Ihe

diue: • Q^ue voto p6de ser o meu n'estes assumptos?. . . > mas disse-lh'o. Sua
ex.* surriu-se, monton a cavallo, e partiu.

• Abro, e vejo dous impresses, que nem brochura eraml Um dizia Beli-

sario e ontro Zasre, ambos escriptos em verso : metto este na algibeira (era

muito meu eonhecidol) e com alvorofo entrei a ler o outro, nSo pela novidadc,

porque isso 6 o peior que estes poemas tdem, esUo no case dos paineis; mas
por que se me excitaram as especies do Belisario attribuido a mr. de Harmon-
tel, cujos pensamentos me eneneram a alma de uma grandeza, digna dos poemas
de CoroeiUe, e me arrancaram lagrimas.

< Mas supposto que estava s6, e que lia de manso, me 6z vermelho ao

principio (que eu naturalmente sou modesto) ; ri pelo poema adiante, encole-

riaei-me, e acabei com os cabellos erri(ados. Fui ao segundo, que tinha mui-
tos bons veraos.

«Vou 4 noute dar conta dos mens estudos ; e disse que a Zaire era de Vol-

taire, e que ainda que tinha pomposos versos, eu gostdra muito de uma tra-
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dac^ em prosa, cuido qae feiti em Luca ; nao a dava por inelhor, porque a
minna memoria nao m'a punha Uo presente qiie pudessc docidir, mas qne se-

ria precise cotejaUas. E quanto ao Belisario, que era torpe, que era horroroso,

que era roal conduzido, e parccia um pastucio do incidents sacados de pessi-

iDOs dramas castelhanos, e mat cirzidos, nu mat einbutidos por algum remen-
dao italiano (a). Sorriu-se o bom do fidalgo, e disse-mc que passava por com-
posifao do marquez MafTci. Eu que tenho ca a minba bitola por que me^ os
poetu do theatro, nem Ibc disse (me me nSo parecia; mas senti que aquelle

curiosissimo cavalbeiro nAo fosse Euripedes ou Aristoteles, para llie mostrar

o que era o Beiisario. Sempre Ihe disse que era mau, ainda que fosse de So-
phocles. Sorriu-se mais; e passados dias depois de s. ex.* os ver, me voltou

que nSo o achara mau, e que se assentava que era de Maffei.

•Vi^mos a Lisboa; debalde fix diligencia por saber quern era o auctor do
poema, e apenas acbei noticia de que o bavia. Passados tempos, visilando a se-

nbora Cecilia Rosa, a achei vestindo-se para ir ao ensaio; e fdando-sc em as-

sumptos de theatro, me disse que se punha na scena o Belisario, vertido pelo
mesmo poeta que traduzira em portoguez a comedia castelhana Acynor de^iues

de morir, que tempos antes me havia emprestado para ler (6). Fez a casuali-

dade qne tivesse alii o poema, vi o principio, e louvei logo o traductor, por
Ihe tirar a torpeza do Multerio : a nora do ensaio era chegada, despedi-me,

ella partiu.

« A poucos dias vejo toda Lisboa fanatica com o Belisario. Passei dilTc-

rentes nontes pelas mas visinhas do theatro entulbadas de seges; ia men cami-
nho, olhando para ellas a rir. « Vossd ji vin este BHisariof • vinham uns.

—

mVossi ha de ir comigo ver o Belisario ‘ diziam outros. De nma vez qne o li

me arrependo eu; d o que por lim dizia a todos. Como a minha comMia Pe-

riffos da educofdo havia pouco tempo qne tinha cahido no mesmo theatro, dis-

c(>rra-se que assumpto de riso e de moia nSo seria aquelle men dito, entre gen-
tes que estavam loncas com o Beiisario, e que sabem de air o theatro dos bo-

neerosf
• Fez a casualidade que achando-me a jogar ao anontecer em casa de um

amigo com quern jantara em Lisboa, se movesse a conversa;3o sobre o Beli-

sario; e extranhando eu que ainda durasse, me respondeu um doutor medico:
•E duraiA sempre I Nimea se viu obra como aquella, para quern entende do
tragico. > E disse-o com valentia. Eu, que nunca mais pude pdr olhos no dou-
tor sem ver-me tentado de uin frouxo de riso para que ja nSo tinha disfarcc,

acabei o rober, e parti para o theatro.

«A taes boras fui, qne nSo havia fuinoe de cobrador; sempre encon-
trei um que recebesse o dinheiro: mas o theatro, nSo obstantes as muitas re-

cites, se achava ainda preamar pelas hervas, pois estava um gmpo de gentes em
pd no corredor. Ao romper por ellc, flquei vexado, por entender que nAo re-

prcsenlavam a tragedia, ouvindo uina risada similbante i que prcsenciei eni

oiitra ociasiSo, quando no Esposo fingido appareceu o burro no theatro. Com
effeito, porem, era o Belisario o que us fazia rir.

• Assentei-me ainda quo m.al, e alguns dos que guameciam as fressunts

se foram acotovelando, e mostrando-mc aos outros, como quoin diz: • a inveja

com qne estarA cstepobre dc similhantes applausos, vemlo cabir o outro dia

a sua comedia! •—Nenhum ponde cortejar-me sem sorriso: alii ouvi o ipie

digo nos Censores do Theatro, cuja conversapSo me atalhou a danga; c a mi
musica que junto a mim se ia lovantando, me fez sahir mais depressa; pois um
official de cavallaria, chamado mr. Luis de Chermont, Uo desembara^aiio como

() Ha effecUT&Bimte em cestelheno um BtHioria, que lo dii coro|)oeto por Un it k
eorU, iftto 0, por Filippo IV, seguodo e opiDiilo do alguos. EsU pere pordre differe ioteiremoate
da italiana de Goldoni, como veri qaeoi ae oomparar. (I. F. S.)

() A riftta d’isto oSo dore rctUr dorida om qoe a tnulucclo do Belitario leia eom effeito de
Pficolau Loli.
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nada tonto, virtadea qoe Portngal tern yiato era toda aqoella digna familia, ez-
clamoa, mettendo era ridiculo o poema, e os que o celebravam : o que me
obrigou a apressar o passo para pnbar a M«e, sabindo do tbeatro como os

espectadores da mtnba dita oomedia, repetiodo atd Alcolena (a) ; 0 raw ^ o

mundot (6).

• Passados teniMS, a aragem que teve o tbeatro de Belem, por se consei^
var fechado o da ci^e, e por enmr n’aquelle um emprezario Mbit, fizeram

que nSo 8d d’ella concorressem gentes, mas que ainda a grandeza, on por di-

vertir-se, ou por favorecer aquelles miseraveis, que todo o anuo a cntretmbam,
se dignasse ue assistir aos seas beneficios.

• Em um d’estes se deu o Beluario nas papeletas, com a autbentica do
eneontro que tmba achado nos espectaculos oa cidade. Ou me dessem cbave,
ou me convidassem, acbei-me era uraa fressura visinba ao camarote, em que
estavam rauitas senboras da cdrte. Ainda o Beluario me pareceu peior que
quando o li, mas as risadas e os applausos eram os mesmos que no outro thea-

tro; eu embucbado, dcsejando ali o official que me fizera sanir do outro!
• Prodigiosamente, uma voz que vinba ao alto, e que nilo era de homem,

roal peccado, me consolou os ouvidos; pois articulava estas palavras: •VouSt
lido $atem a afflipio em que estou/. Levanto os olbos, e vejo a ex.*“ sr.*

D. M. F. de D.; esquefo-me do drama, e dou ouvidos i critica. Escuto d’abi a

pouco: •Eetou deeejando dar muita bofelada n’aqueUa muUierl.,.i—D’abi a
nada: •Eil-os ahi —Cbega o BeUet^, e depois os que querem
sacar-lhe a inulber. . . • Jd ndo po$so rnaitl . . . • E isto dizia a senhora, se n2o
com ira, com aborrecimento.

• Muitos tempos bavia que eu tinha geralmente ouvido falar do muito es-

pirito d’esta scnbora, e sera a motejarem de pbilosopha, nem de pedante, que
posso dizer vira em mantilbas pouco antes do terremoto; mas s. ex.‘ me pare-
ceu a Sapbo e a Melpomene dos nossos dias. Retirei-me com uma satisu^So
que nao posso explicar; porque ou fosse a natureza, ou a instrucfSo que fa-

lassem n’aquella ndalga, encni-me de consolafdo por acbar no nosso raundo,

0 no nosso seculo, uma alma nue sentisse, e que discorresse como a minha.
•Tomei ao meu silencio. (E com quern bavia eu de falar n’estas cousas de-

pois de ver o que via, e de ouvir o que ouvia?) Passados tempos, cbegando
a casa d'aquelfe amigo, que disse onde quer que foi, que me dera o tomo x
de Goldoni, e fdra quern ultimamente me assegurou que o Bditario era d’aquelle

pqeta, falando a respeito das seccaturas que se continuavam a pdr na scena, me
disse: <Nem a portugueza Otmia (e) pAe essas gentes no tbeatro I Tomira sa-

ber 0 porque?*— Respondi-lbe eu: • Porque se nSo parece com o Beluario
ilaliano. •— «E essa 6 a verdade* (me tOrnou o amigo) imas console-se, e re-

conciliar-se-ha com Goldoni, vendo o que elle diz dWe poema no prologo ao
xni tomo, que me chegou, e vossd ha de levar para ver bmbem, e admirar a
vasta imaginafSo d’cste poeta, achando com que continuar a Erpota Persiana,

00 a Ireamt, em duas comedias, mais a qual melbor.

»

• Trouxe o tomo, e por encurtar razdes, nio sd acbei o que me disse, mas
a mais refinada sat^ ao seculo em que nasceu, fazendo emquanto durar o sen
nome. Immortal a iguorancia, pois tira o contentamento e o bom agouro, figu-

ras allegoricas que sustentavara no frontispieio o cartaz das suas obras, da ac-

ceitafio de um poema, que elle teve vergonha de imprimir.

• Nem podia deixar este insigne poeta de reconciliar-se com os eruditos e

intelligentes, como fez Moliere nas suas lamenta;des, Corneille nos exames dos

seas poemas, e Racine nos seas prologos. Nenbum sabio quer passar por igno-

(«} Sitio DO bairro, bole conoelbo de Boton, retidia Maaael de nfrociredo. (I.P,8.)
(ft) Vej. 0 reaate flaal da comedi# • Pertfoi 4a iiuaifio » do tomo i do de Fianel-

redo. (1. P. 8.)

(e) 0mm. trivia do proorio Flfoeirado, qee parece naoea cbegira a repreMDlar*aa, ooom
a Baior parte daa toai prodoefM. (1. P. 8.)
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rante por si, nem entre os dontos, ainda que quantos fataos tern o mundo o
acclametn pelo priineiro hnmem, elc.»

Baste de digressSo, e continuemos a cnunaerar as comedias de cordd.

36. Caro custa o quern* betn. Lisboa, na Imp. da Rua dos Fanquciros
n.“ 129 B. 1820. 4.* de 24 pag.—Em verso.— ReimpressJo de outras edi^Oes

do seculo passado.

37. Carvoeiro de Londres, ou a dama desenlerrada. Lisboa, na Offic. de
Jo4o Rodrigues Neves 1804. 4.“ de 39 pag.—Em verso. 6 traduc^So.

38. Cavalheiro da virlude, e a muuier exIravafiatUe. Lisboa, na Oific. de
Francisco Borges de Sousa 1784. 4.“ de 40 pag. — Em prosa.

39. Cavalheiro e a Dama. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges dc Sousa
1768. 4.0 de 48 pag.— Em verso.

40. Chaie fOJ.— Vej. D. Gattdo Fausto da Camara Couiinho.

41. Com amor nao ha xombar. Lisboa, 17.

.

42. Coiide Alarcos. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa 1788.
4.° dc 40 pag.— Em verso. Muitas vezes reimpressa.

43. Conde Nestor, ou a condessa Carlola. Lisboa, na Offic. de Domingos
Gonfalves 1782. 4.° de 44 pag.— Em prosa.

44. Confusuo de um retrato, por D. L. R. Lisboa, na Offic. de Manuel
Coelho Amado 1768. 4.° de 32 pag.— Em verso. Ha uma contrafa^So luais

moderna, com indica;Aes identicas.

45. Conslancia (A) tudo vence, ou Pharamundo na Bohemia. Lisboa, na
Offic. de Domingos Gonqalves 1784. 4.” de 39 pag.— Em verso.

46. Contra amor ndo ha encantos. Lisboa, na Offic. de Domingos Gon-
salves 1787. 4.° de 32 pag.— Em verso.

47. Conversdo, penitencia e morle de Sancta Maria Egypcia.—Vej. Luis

Ribeiro.

48. Convidado de pedra, ou D. Joao Tenorio, o dissolulo. Lisboa, na Offic.

de Francisco Borges de Sousa 1785. 4.° de 32 pag. — Em prosa.

49. Cordova restaurada, ou o amor da patria. Lisboa, na Offic. de Do-
mingos Gonsalves 1782. 4." de 31 pag.— Em verso.

50. Criada amadedda, e a madrasta endiabrada ; traduzida de Goldoni.

Lisboa, na Offic. de Antonio Gomes, scm anno. 4.° de 40 pag. — Em prosa.

51. Criada briOiante. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsalves 1787. 4.*

de 40 pag.—Em prosa.

52. Criado de dous amos, traduzida do italiano. Lisboa, na Offic. dc Fran-
cisco Borges de Sousa 1781. 4." de 56 nag.— Em prosa.

53. Curiosidade das muOures. Lisboa, na Offic. de Francisco Sabino dos
Sanctos 1774. 4.* de 44 p^.—Em prosa.

54. Da fi 0 throno Affonso exaUa etc.—Vej. Jose Manuel Penalvo.

55. Dama dos encantos, traduzida de Goldoni, por Rasilio.. .

.

Lisboa, na
Offic. de JosiS da Silva Nazareth 1786. 4.” de .39 pag.— Em verso.

56. Desdem contra desdem. Lisboa, na Offic. de Jose de Aquino Bulhoes
1791. 4." de 39 pag.— Em verso, fi traducsSo de outra castelhana, que escre-
veu com o mesmo titulo D. Agostinho Horeto.

57. Desencantos de um encanto, por D. Braz Florencio Salreu. Lisboa, na
Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1793. 4.“ de 40 p^.— Em verso.

58. Desterrado, ou o militar perseguido. Lisboa, '^p. de Desiderio Marques
LcSo 1833. 4.° de 48 pag.— Em prosa.

59. Dido desamparada, ou destruifdo de Carthago. Lisboa, na Offic. de
Crispim Sabino dos Sanctos 1782. 4.° de 40 pag.— Em prosa.

60. Disparates de um acerto. Lislioa, na Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira
1793. 4." de 31 p.ag.— Em prosa.

61. Doente fingida, traduzida de Goldoni. Lisboa, 17.

.

62. Donzella virtuosa, traduzida de Goldoni. Lisl^, na Offic. de Antonio
Gomes (sem anno). 4.* de 32 pag. — Em prosa.
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63. Dout amanUt m Africa, cm a eterata twnfitma ; traduxida d« Goldoni.

Lisboa, na Offic. de Josd de Aquino BulhOes 1791. 4.° de 47 pat.—Em verso.

64. J>oM prodimo* de Roma. Lisboa, na OfiBc. de Filippe da Silva e Aze-
vedo 1778. 4.° de 33 pag.— Em verso. Drama sacro, cujo assumpto 6 o mar-
tyrio de Sancto AdriSo, e de Sancta Natalia, sua mulber.

65. Emendar errot de amor, ou Cotdroas em Africa. Lisboa, na Offic. de
Domingos Gon(alves 1787. 4.* de 40 pag.—Em verso.

66. Emira em Saxo, e fngir a tyrannia para imiiar a demencia; tradu-

zida de MeUuUuio. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsalves 1787. 4.” de 39
pag.—Em verso.

67. Eneae em Getulia. Lisboa, na Offic. de Domingoe Gonfalves 1786. 4.*

de M —Em proea.

68. Enganar para reinar, a louca para ot outros e discrela para ti. Lisboa,

na Offic. de JoSo Antonio da Silva 1791. 4.° de 36 rag.— Em verso.

69. Enlre amorosos enredot o amante mais detvaoM.—Vej . Antonio Gome*
da Silva Liao.

70. Entrudo desabutado em Litboa. Lisboa, na Offic. de Domingos Gon-
salves 1783. 4.* de 43 pag.—Em prosa.

71. EtaUa de catado*. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa
1781. 4.* de 40 pag.— Em prosa.

73.

Eicola da* imdheres. Lisboa, 17.

.

73. Eicravo em grilhde* de ouro. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsal-
ves 1783. 4.° de 44 p^.—Em verso.

74. Etpota Pertiana, traduxida de Goldoni. Lisboa, na Offic. de Crispim

Sabino dos Sanctos 1780. 4.* de 40 p^. — Em verso.

75. Extalajadeiro de MUao.—Vej. D. Gatldo Fausto da Camara Coutinho.

76. Ezio em Roma. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa 1765.
4.* de 48 pag.—Em verso.

77. FamUia (A) do antiguario. Lisboa, na Offic. de Francisco Sabino dos
Sanctos 1773. 4." de 40 pag.—Em verso.

78. D. Floriano em Litboa. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa
1791. 4.* de 40 pag. — Em verso.

79. Fbrtuna (A) nao i corno *e pinta.—Vej. ManuH Joie de Paiva.

80. Prederieo Segundo, rei de Pruisia, par D. F. M. de M. Lisboa, na
Offic. de JoSo Antonio Reis 1794. 4.*— Sio tres partes, ou comedias distin-

ctas, em versos octosyllabos; escriptas originalmente em hespanhol por D. Lu-
dano Cornelia. Josd Maria da Cosu e Silva enganou-se redondamente quando
em uma nota que me deu, autograpba de sua mao, e que conservo manuscripla,

iulgava ser esta vetsao de Nicolau Luis, scndo ella em verdade de D. Felix

Moreno de Monroy, cnjas sao as iniciaes do titulo. (Vej. no tomo ii do Dic-

eionario o artigo relative a este escriptor.)— Advirta-se, que ha outra versao

diversa das mesmas comedias, feita em versos hendecasyllabos, e impressa em
folbetos de 8.°, a qual 6 de Antonio Josa de Paula, actor portuguez, de quern

farei men^ao no Supplemento 6nal. Creio que Costa e Silva reconbeceu depois

0 seu engano, pois que no Entaio Biograpnico impres.10 nao incluiu os Frede-

ricot entaw as pecas que attribue a Nicolau Luis.

81. Golan aetomecido. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa
1790. 4.* de 40 pag.—Em verso.

83.

Golan nonrado, e a ficfoo punida. Lisboa, na Offic. de Filippe Josd de

Fraofa e Liz 1790. 4.* de 39 pag.—Em verso.

83. Gloria Lueitana, ou a rettaurofoo de Cambre. Lisboa, na Offic. de Do-
mingos Gonsalves 1783. 4.° de 34 pag.—Em verso.

84. Gloria de Portugal na* aegSe* de D. Nuno Alvare* Pereira. Lisboa, na
Offic. de Antonio Gomes 179. . 4.°—Em verso.

85. Gricdda, ou a rainha pattora; traduxida de Metastaeio. Lisboa, na
Offic. de Simao Thaddeo Ferreira 1803. 4.° de 31 pag.—Em verso.
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86. Herdeira ventxtroia. Lisbot, 17.

.

87. Heroe ila China. Lisboa, 178. . 4.° de 30 pag.— Em prosa.

88. Heroe Lusitano, prina'M eonstanle e martf/r. Lisboa, na Offic. de SiniSo

Thaddco Ferreira 1794. de ^ pag.— Ibi, na Offic. de Antonio Gomes, sciu

anno. 4." dc 40 pag.— Em verso. E imita^So da comedia de Calderon El Prin-
cipe eonstanle, lonramente analysada por Sismondi, De la Ldtter. du midi de
I'Europe, tomo ii (da edi(So de 1837) pag. 421 a 430.

89. Honetlos desdens de amor, traduzida do hetpanhol de D. AgoittiiAo

Moreto,j)or Pedro Antonio Pereira. Lisboa, na Offic. do Francisco Borges dc
Sousa 1785. 4.“ de 48 pag.— Em verso.

90. Jlha deshabilaaa. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsalves 1783. 4.*

de 30 nag. — Em verso.

91. Inconstancias da fortuna, ou lealdade de amor. Lisboa, na Offic. dc
Francisco Borges de Sousa 1792., 4.* de 40 pag.— Em verso. Vi outra edi(3o

mais antiga.

92. Indtutrias de Bandalho, ou o reUio amhieioso. Lisboa, na Offic. de Fran-
cisco Borges de Sousa 1790. I." de 40 pag. — Em prosa.

93. Industrias de Sarilho, nor 1. da S. H. B. Lisboa, na Offic. de SimSo
Tliaddeo Ferreira 1794. 4.* de 31 p^.—Em verso.

94. Industrias contra finezas. Lisbo^ na Offic. de Josti do Aquino Bulhdes
1791. 4." de 38 pag.— Em verso. E imitafSo da que escreveu com o mesmo
titulo em castelhano D. Agostinho Moreto.

95. Infelizes (Os) de Londres. Lisboa, 17.

.

96. Innoeencia triumphante pelos extremos de amor. Lisboa, na Offic. de
Antonio Gomes, sem anno. 4." do 37 pag.—Em verso.

97. ireana em Hispalian, seguntfa parte da Etpota Pertiam. Lisboa, na
Offic. de Jose da Silva Nazareth 1786. 4.« de 46 pag.—Em verso.

98. Isipile em Lemnos, ou os erros de Leareo premiadot. Lisboa, na Offic.

de Antonio Gomes, sem anno. 4.“ de 32 pag.— Em verso.

99. D. Joao de Alvarado, o criado de si mesmo. Lisboa, na Offic. de Do-
mingos Gongalves 1782. 4.” de 40 pag.— Em verso.

100. Jose no Egyplo. Lisboa, na Typ. Nunesiana 1789. 4.* de 40 pag.

—

Em prosa.

101. Lagrimas (As) da belleza too as armas que mats veneem. Lisboa, na
Offic. de Domingos Gongalves 1784. 4.° de 32 pag.—Em verso.

102. Latino na Scythia. Lisboa, na Offic. de immingos Gonpalves 1783. 4.*

de 21 Mg.—Em verso.

103. Laura reeonheeida; traduzida de Melastasio. Lisboa, na Offic. de
Josi da Silva Nazareth 1785. 4.* de 56 pa^—Em verso.

104. Lavrador honrado. Lisboa, na Offic. de Antonio Rodrigues Galhardo
1784. 4.* de 38 pag.—Em verso.

105. Leonide.—Vej. D. Gastdo Fauslo da Camara Coutinho.

106. Leoneza (A), ou as damas zelotas do seu feUso pundonor : traduzida
de Goldoni. Lisboa, na Offic. de Francisco Sabino dos Sanctos 1778. 4.* do 39
pag.— Em prosa.

107. Lync(o e Hypermnestra. Lisboa. 17. .

.

108. umeureu da moda
; por Luis Alvares e Axeredo. Lisboa, na Offic. de

Siinlo Thaddeo Ferreira 1783. 4." de 40 pag.—Em prosa.

109. Loeandeira (A). Lisboa, 17. .

.

110. Maior briga de amor. Lisboa, 17. .

.

111. Maior Centura de amor. Lisboa, na Offic. de SimSo Tbaddeo Ferreira
1784. 4.” de 31 pag.— Em prosa.

112. Mais heroiea virtude, ou a virtuoso Pamella; traduzida do itaHano.
Lisboa, ns Offic. de Francisco Borges de Sousa 1766. 4.* de 48 pag.—Em
verso.

113. Mais heroiea virtude, ou Zenobia em Armenia; traduzida de Metas-
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(Olio. Liaboa, na Offic. de (^rispim Sabino dos Sanctoe 1789. 4.° do 40 p»g.—
Em prosa.

114. Jfau heroieo tegredo, ou Artaxerxes; traduzida de MelaUatio. Lis-

boa, na Offio. de Francisco Borges de Sousa 1764. 4.* do 36 pag.— Em verso.

115. Mait pode a creacdo ijue o sangue. Lisboa, 17 . .

.

116. Mait vale amor do que um reinn, ou Dcmovhonle em Thraeia: Iradu-

zida de Metastatio. Lisboa, na OOic. de Francisco Borges de Sousa 1783. 4.°

de 39 nag.— Em verso.

117. Maridoi peraUat fOtJ. e at nmlheres tagazet ; etcripla por Nicolau

Luit da Siha. Lisboa, na Typ. Morazianna 1788. 4.” de 39 pag.— Em prosa.

E para notar a segointe passagem do J. M. da Costa e Silva, pag. ^ do
tomo X do Entaio Biogr. Crilico. >As comedi.as de Nicolau Luis sSo (diz elle)

todas escripUis nmas cm versos octosyllabos, outras parte em octosyllalxrs h

parte em hendecasyilabos, e outras mui poucas, todas cm liendecasyllabos. Nunea
enlrou na cabega do bom meslre de meninot que uma comedia podette ter rsr.ri-

pta em prosa; e n’isso tinba razSo sobeja; a comedia d um poema, e poemas cm
prosa sSo um contrasonso dos tempos niodernos.*

A vista do tom de auctoridade e seguran^a que transluz n'esta aflimiativa,

qual eonceito podem formar presentes c vindoums do gran de credito devidu

it asaei^des do nosso critico-biographo, que ndo tiverem fiador mais ahnnado,

quando saibam qne de todos os dramas e comedias que a Nicolau Luis se

attribuem com ou sem razdo, a unica impressa com o seu nome, e que po-

demos repntar incontestavcimentc sua, Ot maridot perallat, 6 escripta em
PR08A??T. ..

118. Medico (0) por fo^, Lisboa, na Oflic. do Filippe da Silva e Aze-
vedo 1789. 4.* de 93 i»g.—Em prosa.

119. Melhor (0) par etUre ot doze, ou Reinaldo de Montalvdo . Lisboa, 17 . .

.

190. Memoria dot Irabalhot e protperidadet de Job.—Vej. Manuel Jose de
Paita.

191. Memoriat de PeralvMo.—Vci. D. Jote Angdo de Moraet.

199. MeiUiroto por teima; traduzida de Goldoni. Lisboa, na Offic. de Fran-

cisco Borges de Sousa, sem anno. 4.* de 40 pag.— Em prosa.

193. Mudo fOj, ou at adueiat de Frontin ; traduzulo do frnneez de Pala-

prat. Lisboa, na Offic. de IJno da Silva Godinho 1791. 4.* de 48 pag.— Em
prosa.

194. Mulher (A) amorota; traduzida de Goldoni. Lisboa, na Offic. Lui-

siana 1778. 4.* de 34 pag.— Em prosa.

195. Muiher prudente, e o jngador eonfuadido. Lisboa, na Offic. de Fran-

cisco Borges de Sousa 1765. 4.° de 39 pag.—Em verso.

196. Mulker reformada e o marido tatMeito. Lisboa. 17..

.

197. Namoradot zelotot. Lisboa, na Offic. de Fernando Jose dos Sanctos

1784. 4.° de 39 pag.— Em prosa. E traduzida de Goldoni.

198. Narcito namorado de ti memo. Lisboa, 17. .

.

199. JVds amorotai finezat ot mais contlantet realcet; reformaila de nom
n'esta texta edifdo por D. L. R. Lisboa, na Offic. de SimSo Thaddcn Ferreira

1787. 4." de 39 pag.— Em verso.

1.30. Negoeumte imm-udente. Lisboa, na Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira

1799. 4.° de 39 pag.—Em prosa.

131. Nirm tempre at detmagat veneem. Lisboa, 17. .

.

139. Meode na Pertia. Lisboa, na Offic. de Antonio Gomes, sem anno. 4.*

de 40 pag.—Em verso. E traduepSo da opera Themitloclet de Metastasio, di-

versa noi^m de ontra, que vai adiante mencionada.

l.U. Ninguem fie o teu tegredo. Lisboa, na Offic. de Josd de Aquino Bu-
Ihdes 1797. 4.* de 40 pag.—Em verso.

134. No amor ludo i enredo, ou at irmit rivaet. Lisboa, na Offic. de Fer-

nando Josd dos Sanctos 1784. 4.* de 39 pag.—Em prosa.

Digitized by Google



284 NI

135. Odio, valor e e^eeto, ou Famaee em HeraeUa. Lisboa, na Offic. de
Domingos Gonjalves 1787. 4." de 46 pag.—Em verso.

136. CHimpiade; trnduzida de Metastaeio. Lisboa, na Offic. do Domingos
Goiifalves 1787. 4." de 40 pag.—Em verso.

137. (Hinla. Lisboa, na Offic. Luisiana 1779. 4.* de 43 pag.—Em verso.

138. Orphuo da China. Lisboa, 17...
139. Poe de familias. Lisboa, na Offic. de Manuel Coelho Amado 1775. 4.°

de 46 pag.—Em prosa.

140. Paisdo de Jem Christo: oraloria, traduzida de Metaslazio. Lisboa,

na Offic. de Crispim Sabino dos Sanctos 1781. 4.“ de 21 pag.— Em verso.

141. Peraltas mascarados em Almada. Lisboa, na Offic. de Antonio Gomes
1790. 4.* de 38 pag.—Em prosa.

142. Peruviana (A). Lisboa, 17. .

.

143. Poder (0) do Undo sexo, ou as Amazonas. Lisboa, na Offic. de An-
tonio Gomes 1790. 4.° de 29 pag. —Em verso.

144. Polinardo na Sueeia.—Vej. Antonio Gomes da Silva Leao.

145. Porfiar errando. Lisboa, na Offic. de SimSo Tbaddeo Ferreira 1794.
4.° de 31 pag.—Em prosa.

146. Primeiro que o sangue a honra, ou Adastiro na Tartaria. Lisboa, na
Offic. de Antonio Gomes, sem anno. 4.° de 32 pag.—Em verso.

147. Primeiro templo de Amor, ou Cynthia em Thesalia. Lisboa, na Offic.

de Jos6 da Silva Nazareth 1786. 4.* de 35 pag.—Em verso.

148. Principe pastor, ou Cyro reconheddo; traduzida de Metastasio. Lis-

boa, na Offic. de SimSo Tbaddeo Ferreira 1790. 4.° de 30 pag.—Em verso.

149. Quando a muther se ndo guarda, guardal-a ndo poSe ser. Lisboa, na
Offic. de Francisco Borges de Sousa 1792. 4.° de 40 pag.—Em verso.

150. Quern boa cama fizer, n’ella se deitard. Lisboa, na Offic. de Similo

Tbaddeo Ferreira 1786. 4.° de 29 p^.—Em verso.

—

E j4 reimpressSo.

151. Pei ^0,1 iudo oem do ceo. Lisboa, naOffic.de Bernardo Antonio 1752.
4.“— Era verso.

—

Vej. Luis Ignacio Henrigues.

152. Restauragdo de Granada. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsalves
1783. 4." de 37 pag.—Em verso.

153. Rigorosas (As) leis da amisade cumpridas em Olimpiade; traduzida

de Metastasio. Lisboa, na Offic. de Filippe da Silva e Azevedo 1787. 4.* de 44
pag.—Em verso.

154. Romaria ao ^arioso Saaeto Antonio, venerado alem do rto, na sua

ermida da Chameea. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa 1790. 4.*

de 25 pag.—Em verso.

iM. Ausfico (0) disfargado. Lisboa, 17. .

.

156. Soito (0) em seu retiro. Lisboa, sem nome do impressor. 1787. 4.*

uc 37 pag.—Em verso.

—

E traduc^So de ootra, que com o mesmo titulo es-

creveu em castelhano D. JoSo de Mattos Frasoso.

157. Saloio (0) cidaddo; traduzida de Moliere. Lisboa, 17. .

.

158. Selva de Diana. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonsalves 1785. 4.*

de 32 pag. — Em verso.

159. Semtramis reconheeida; traduzida de Metastasio. Lisboa, na Offic. de
Dominros Gon(alves 1785. 4.° de 40 pag.—Em verso.

iS). Serra (A) amorosa; traduzida de Goldoni. Lisboa, na Offic. de Fran-
cisco Borges de Sousa 1771. 4.*’ de 40 pag.—Em prosa.

161. Sdo amor fax impottiveis.— Em verso. Tem por assumpto a morte
de D. Ignez de Castro.—Vej. Manuel Jose de Paiva.

16i. So opiedoso i meu filho. Lisboa, na Offic. de Fernando Jos^ dos San-
ctos 1784. 4." de 42 pag.—Em verso; traduzida ou imitada de outra que com-
poz em bespanhol D. JoSo de Mattos Fragoso.

163. Sodes na Albania, ou Leoncia reconheeida. Lisboa, na Offic. de Do-
mingos Gon^ves. 4." de 39 pag.—Em verso.
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164. Sueeeuos do filho prodigo. Lisboa, na Oflic. de Antonio Rodrigues Ga-
lhardo 17R3. 4." de 40 pag.—Em prosa.

165. Tagio reconheci£> na edi^cacao de Liiboa : drama portugueZj emendado
par M. J. C. e Al. Lisboa, na Offic.' de Antonio Gomes, sem anno. 4.° de 32
pag.— Em verso.

106. Talhada ettd a rafao para quern a ha de comer .—Vej. Manuel Jote

de Paira.

167. Themistocies: traduzida de Melatlasio. Lisboa, na OIGc. de Manuel
Coelbo Amado 1775. 4.* de 38 pag. — Em prosa. Ha outra versio d'estc drama,
ja mencionada sob o titulo Neocle na Persia: e ha ainda uma traducpSo mais
moderna, em verso, por Josa Victorino Barreto Feio.

168. Tragicos effeitos da impaciencia de Tamorldo na Persia. Lisboa, na
Olfic. de Domingos Gonpalves 1783. 4.° de 43 paf>.— Em verso.

169. Tributos da moeidade. Lisboa, na 0£Bc. de Domingos Gonsalves 1782.
4.° de 40 pag.—Em prosa.

170. Ulysses na iMsUania.—Vej. JVuno Jose Columbina.
171. Valorosa (A) Judith, ou Bethulia libertada; traduzida de Metastasio.

Lisboa, na Oflic. de Francisco Borges de Sousa 1791 .
4.* de 31 pag.— Em verso.

172. Firacer odios com finezas; traduzida de Metastasio. Lisboa, na Oflic.

de Domingos Gonsalves 17M. 4." de 39 pag.— Em verso.

173. Veticer traifbes com erwanos, e disfargar no querer.—Sem indicapdo

da Typ., nem do anno. 4.* de 35 pag.— Em prosa. Da-me indicios de ser im-
pressa pelo meiado do seculo xviit.

174. Vencer^se e maior valor, ov Alexandre na India; traduzida de Me-
tastasio, por M. C. de M. Lisboa, na Oflic. de Francisco Borges de Sousa 1764.
4.* de 46 pag.— Ihi, na inesma Offic. 1789. 4.” de 48 pag. — Em verso. Vi ou-
tra edicSo mais moderna.

175. Venlurosa (A) infeliz, easada, viuca e freira. Lisboa, na Oflic. de
Manuel Coelbo Amado 1764. 4." de 36 pag.— Em verso.

176. Kiawnic (0). Lisboa, na Offic. de Josd de Aquino Bulhdes 1792. 4.*

de 39 p.sg. — Em prosa.

177. Victoria pela innoceneia. Lisboa, na Offic. dos herdeiros de Antonio
Pedroso Galrio 1744. 4.* de 40 pag.— Em prosa.

178. Ftnda fA) inopinada. Lisboa, na Offic. de Domingos Gonpalves 1786
4.° de 40 pag.—Em prosa.

179. Virtude (A) sempre triumpha, ou Perseo e Andromeda. Lisboa, na
Oflic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1790. 4.* de 29 pag.— Em verso.

180. Fiuca sanaz, ou astuta, ou as quatro napdes; traduzida de Goldoni.

Lisboa, na Oflic. de Manuel Coelbo Amado 1773. 4.° de 40 pag.— Em prosa.

181. Zenobia no Orienle. Lisboa, na Offic. de Antonio Rodrigues Galnardo,

sem anno. 4.“ de 28 pag.— Em verso.

TB4GEDI4S

1. Affronla casligada, ou o suberbo punido. Lisboa, na Oflic. de Antonio
Gomes 1794. 4.* de 40 pag.—Em verso, fi traduccao do Cid de Corneille. Ha
afOra esta mais duas vers^ da mesma tragedia, uma anonyma na colle^pio

do Theatro Estrangeiro publicado por F. Holland, outra nas Obras de Manuel
de Figueiredo.

2. Deslruigao de Troia. Lisboa, na Oflic. de Antonio Gomes 1790. 4.“ de

32 pag.— Em verso.

3. Eurenne perse/ntida e triumphante. Lisboa, na Offic. de Domingos Gon-
palves 1784. 4.° de 32 pag.— Em verso.

4. Glemdomira. Li^oa, na Offic. de Domingos Gonpalves 1787. 4.* de 33

pag.—Em verso.

5. Heraclio reconhecido. Lisboa, na Offic. de Jos£ de Aquino Bulhdes 1783.

4.' de 40 pag.—Em verso.
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6. D. Ignex de Castro. Lisboa, na OHic. de Josd da Silva Nazareth 177*.

V* dc 31 pag.— Varias vezcs rciinpressa.

Esla pe;a, uina das que o coiisenso universal dos contemporaneos attri-

buiu sempre a Nicolau Luis (vej. pur cxcmpio, a Voyage en Portugal de J. Mur-
phy, tnmo I, pag. 19^1 da vorsao I'ranceza impressa em Paris, 1797, que tenho
.-^ura presente), nSo 6 comtiido coniposirao original sua. ^ aim uma traducpao

livrc, ou antes imitafSo |Kir die feita da eonudia famoia castelbana de Luis

Velez de (iuevara, que su iiititula Reynar detpuet de morir, de que ha multi-

plicadas eill{des, possuiiidu eu nao mciios de duas do seculo xvii. A fabula

nu mredo u poiieo mais nu inenos o mesroo ein um e outro drama, finalisando

anihos com a scena da coitsicAu. Fonim o como^« ou exposipSo nas primeiras

scenas diversilicain tntalnicnte uiii do outro, bem como varias situa(^ e dia-

logos cm tudo o curso das pc;as. Subretudo, Nicolau Luis supprimin, talvez

acertadamente, a personagem do gracioso que u auctor bespannol introduzira

couiu obrigada na sua comedia.

Da tragedia portugueza ha uma traducfSo em inglez, que creio sc impri-

iniu ra)m o titulo : Dona Ignez de Castro, a Tragedy, from the Portuguese of Ni-
cola Luiz, by John Adamson. Newcastle, 1808. 8.* Vej. por agora no Dieetona-

rio quanto a este assumpto, em que tSo repetidamente se exercitaram as pennas
dc dramatui'gos nacionaes e estrangeiros, os artigos : Antonio de Araujo de Axe-
redo, Antomo Ferreira, Antonio da Silva M."), Domingos dos Reis Quito, Jodo
liaplisla Gomes, Joaquim Jose Sabino. Jose Pedro de Azeredo Sousa da Camara,
Luis Antonio Burgain, Manuel de Figueiredo (4.°), ManuM Jose de Paiva, etc.

— Dc luturo publicarei talvez uma especie de monographia especial, que levo

grandcmente adiautada, e que devera comprebender em algumas centenas de ar-

tigos a indicapHo amplissima de tudo o que em Portugal e fura ha side escripto

e |iublicado por poetas e historiadores com respeito aquelle tragico e famosis-

simo episodic.

7.. Lauso.—V. Henrique Jose de Castro.

8. Mais (A) heroica lealdade, ou o valeroto Annibal; tradssxida do italiano.

Lisboa, na OIGc. de Antonio Gomes, scm anno. 4.* de 32 pag. — Em verso.

9. D. Maria Telles.—Vej. Luis Jose CorrJa de Frasiga Amaral.
10. Marquex de Mantua.—Vej. Balthasar Dias.

11. Morte de Cesar, ou do mundo a motor eruMade. Lisboa, na Oflic. de
Domingos Gonsalves 1783. 4.° de 39 pag.—Em verso. J. M. da Costa e Silva,

em um capitulo do Ensaio Biogr. ainda nSo impresso, pretende, nSo sei se com
fundamcnto plausivel, que esta pefa seja de Tbeotonio Gomes de Carvalho.

12. Nairn de Issto, traduzida de Congreve.—Vej. Josi Antonio Cardoso.

13. Osmia.— Vej. D. Theresa de Malo Breyner.
14. Persianos (Os) refugiados entre povos deseonhecidos ; traduzida de Vol-

taire. Lisboa, na Offic. de Antonio Gomes, sem anno. 4.* de 38 pag.—Em verso.

Ha ainda outra versAo da mesma tragedia, por Albino de Sousa, sob o titulo

Us Scythas, que d o que esla pe;a tern no original francez.

15. Sesostris no Egypio, de Voller (sic) traduzida por Vicente da Costa

Ramos. Lisboa, na Omc. de Domingos Gon$alves 1785. 4.* de 32 pag.—Em
verso. Diversa do Sesostris de Joaquim Franco de Araujo Freire Barbosa, da
qu'al se fez menpHo em seu logar.

16. Successes de Sepulveda. Lisboa, na Ofiic. de SimSo Thaddeo Ferreira

1794. 4.“ de 31 pag.—;Em verso.

17. Priamo.— Vej. Henrique Jose de Castro.

18. Troianos (Os) desgragados. Lisboa, na Offic. de Antonio Gomes 1791.
4.“ de 32 pag.—Em verso.

19. Vinganga de Atreo, ret de Micenas. Lisboa, na Offic. de Antonio Go-
mes, sem anno. 4.° de 40 pag.—Em verso. 6 traduc^o da tr^edia de Cre-
billon, e diversa de outra que fez e imprimiu Manuel Mathias Vieira Fialbo de
Mendoii(a.
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90. Ftnoanfoi de HtrmioM, rainha do Epiro; de VoUaire (sic). Lisboa,
na Uflic. de f>aneisco Borges de Sousa 1791. i.* de 30 pag.—Em verso.

91. Zaira de Voltaire: traduzida por Pedro Antonio. Lisboa, na Offic. de
Antonio Rodrigues Galbardo 1783. 4.* de 39 pag.—Em verso. Creio quo e ji

reimpresslo. Ha outra versio mais modema por Manuel Ferreira de Seabra.
Para nSo tornar o artigo interminavel, deixo de fazer similhante enume-

ra;So com respeito it Far^ impressas, cujo numero excede talvez no dobro
ao das Comediat e Dramae. Sendo ellas aliis de pouco valor, entendi que bem
podia omittir esta especie sem o menor inconveniente; tanto mais que algu-

mas que maior applauso mereceram, fleam deacriptas sob os noines dc sens

auctores, oomo se jpdde ver nos artigos Antonio Aomer Ferreira de Atevedo,

Fernando Antonio Vervmeie, Leonardo Joee Pimento, Manuel Rodrigues Maia,
etc., etc.

P. inCOLAD DA MAIA DE AZEVEDO, Presbytero, Beneficiado na
ecreja ^ocbial de S. Mamede de Lisboa, sua patria, onde n. em 1591 e m. em
1m. . elle o cruciferario oue conduxia a imagem de Christo na procissto

que sahiu da Sd de Lisboa no oia 1.* de Dezembro de 1640, a encontrar-ee com
os acclamadores; acontecendo enUo o successo referido nas rela^Oes e histo-

rias do tempo, e tido 4 conta de milagroso, de despregar-se um dos bravos da
imagem ; no que a piedade dos cireumstantes julgdra ver manilestada a appro-
ytgSo e benfio divinas 4 sua empreza.— E.

36) (CJ Retapio de tudo o que pattou na felis acelamapio do mui alto e mui
poderoso ret D. Jodo IV, notso senior, euja monorchia prospere Deus por lar-

gos annos. Dedicada aos fidalaos de Portugal. Lisboa, (mr Luuren;o d'Anvers,

sem anno (pordm consta das licenfas que 6 de 1641). 4.' de iv-98 pa&—Anda
reproduzida integralmente na Historia da aedamapto d'el-rei D. Jodo IV de Ro-
que Ferreira Lobo. (Vej. o artigo competente.) Pordm os exemplares da pri-

meira edipSo s4o raros e estimados.

£ sem duvida esta Relofdo a mesroa que Barbosa, e o collector do psendo-
CataloM da Acad, attribuem promiscuamente aos padres Nicolau da Maia e

Manuel de Galbegos. Entretanto, 4 vista do privil^io que vem na frente da
mesma Relafdo, parece oue o auctor d'esta dever4 ser o P. Maia, a quem o pri-

vilegio foi concedido. (Vej. no Dieeionario, tomo v, o n." M, 644.)

37) fCJ Manifesto de Portugal. Lisb<», por l4ulo Craesboeck 1641. 4.°

—Aoui temos provavelmente ouna duplica(4o de Barbosa e do Catalogo; por-

que tal Manifesto nSo passa, creio eu, de ser o proprio que um e outiro anri-

Duem ^almente a Antonio Paes Vie^ (Dieexonario, tomo i, n.* A, 1160),

coincidindo em tudo as respectivas indicapOes. 0 sr. Figaniere na sua Biblio-

graphia Hist., omittindo este segundo Manifesto, que ali4s deveria ahi entrar

sob o n.° 959, como que auctonsa, ou corrobora esia minba opiniAo.

38) fCJ Rosario das almas do Purgatorio, dedieado ao sancto name de

Jesus, em eontemplagdo e reverencia de sua eneamagdo, vida, paixdo, morte,

resurreifdo, e suoida aos eeos, etc. Lisboa, por Antonio Alvares 1643. 16.', c

nSo 19.* (como trazem a Bibl. de Barbosa e o Catalogo da Acad.) De ii-99 fo-

Ibas numeradas pela /rente. E traduzido do castelbano.

O'este opusculo, e de ontros livrinhos do mesmo genero e em egnal for-

mato, conserve em uma collec{4o, enquadernados todos em um volume, ao

mode de DeBoeionario com capa de pergaminho; lendo no prindpio um rosto

impresso, que diz

:

Ford da devagdo (sic) com varias Utzes de eortoi auctores, e triaga etpi-

ritual contra o veneno m peccado.—Nio se declare n’este rosto o logar da im-
pressSo, a typographia nem o anno

;
por4m os folhetos oue compdem o livro

s4o todos impresses em Lisboa, por Antonio Alvares, tendo cada um seu rosto

espedal, a st^r:
1. Breve recopilagdo da doutrina dos mysterios mais importantes da nossa
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taneta fe, rtc. pelo P. Antonio Rebollo. Imprewo em 1646. De 15 folhas innu-

meradas.

2. Para o extrcicio da oro{uo mental. (PamI qne se achon no oratorio de

S. Carlos Borromeu, etc.). Impresso em 1643. De n-14 pag.

3. Rosario das almas do Purgalorio, etc.— (Vej. acima.)

4. Advfriencias espirituaes para mais agradar a Deus nosso senior, por

Luis Alvaros d’Andrade. Impresso em 1647. De 28 folhas numeradas na frente,

aWm do roslo.

5. Alabancas y atribulos em honra (sic) y gloria del Sanetissimo Sacra-

mento. Impresso em 1645. De 4 folhas scm numerafSo.

6. Monte de piedade e concordia espiritual, etc., por Fr. Domingos de Je-

sus Maria. Impresso em 1647. De 32 folhas numeradas pela frente, sem conlar

a do rosto.

7. Quatro soiiloquios de Lope de Vega Carpio, em castelhano. Sem decla-

ra^ito do anno. De 8 folhas innumeradas.

8. Tratado do Sanetissimo Sacramento do altar, por Sos6 Freire. Impresso

em 1652. De 78 folhas numeradas na frente, afura a do rosto.

9. Derofdo que se lus de fazer coda dia ao sr. S. Jose. N3o declara o anno.

De 8 folhas innumeradas.

10. Memoria da derofSo do Esposo da Virgem, por Fr. Pedro de Sancto

Thomas. Sem declara^Io do anno. I)e 36 folhas numeradas na frente.

11. Ojficio de la purissima Concepcion, por Alonso Rodrigues. Impresso

em 1652. De 44 folhas.

12. Olficio particular em louvor de S. Miguel Archanjo, por Josd Freire

d’Andrada. (Em latim.) Impresso em 1652. De 16 folhas.

Parte d’estes opuscules s3o acompanhados de gravuras ou vinbetas, exe-

cutadas toscamente cm madeira.

D. NICOLAU DE SANCTA MARIA, Conego regular de Sancto Agos-

linbo no mosteiro de Sancta Cruz de Coimbra, ondc tomou o habito a 5 de

Dezembro de 1615. Foi Prior no convento da Serra, Visitador e Chronista da
sua congrepjSo, etc.— N. em Lisboa, e m. a 7 de Novembro de 1675.— E.

39) (C) Chronica da Ordem dos Conegos regrantes do patriardia Sancto

Agostinho. Primeira parte, dividida em seis livros. Lisboa, por Joio da Costa

1668. Fol. de xvi-35.5 pag.— Scgunda parte, dividida em seis livros. Ibi, polo

mesmo 1668. Fol. de x\i-.583 pag.— Os frontispicios sSo acompanhados de

uma esLimpa, ou portada com figuras, gravada em chapa de metal pelo artista

portuguez Jo3o Baplista em 1660.

Suspeito na vcracidade dos documentos que apresenta, ou seja por deli-

berada m.a ft', on por falta de intelligencia sufficiente, e de critica sisuda, D. Ni-

colau de Sancta Maria mercceu sempre pouco credito como historiador; e os

sens contemporaneos protestaram dewe logo contra as muitas inexactidd^ em
que se deixou cahir na sua Chronica. Diz Barbosa que Fr. Ignacio da Gra;a,

monge benedictino, escrev^ra contra ella uma Apologia paranetica, dedicada a
S. Bento, a qual ficou manusrripta, e constava de quatro livros, cada um com
doze capitulos. Pelo mesmo tempo, ou pouco depois, o desembargador Christo^

vSo Also de Moracs compoz iinias Advcrtcnctos, tambem ineditas, das quaes vi

uma copia, existente na Bibl. Nacional, sala dos manuscriptos, numerada A, 3, 3
cm que D. Nicolau 6 largamenie confutado. E em tempos modernos JoSo Pe-
dro Ribeiro nas suas Observagoes Diplomaticas, pag. 79 a 81, e nas Disserta-

pies Chronologicas, tomo ii, nag. 278, e Diogo Kopke nos Apontamenlos ar-

cheologicos produziram maniiestas e repetidas provas das faltas de veracidade

e dos erros d’este chronista; os quaes s3o tanto menos desculpaveis, quanto 6

certo que elle achara para a sua composi(3o valiosos subsidios nos trabalhos

de D. Jo.s(! de Christo, benemerito cailorario que fdra do mosteiro de Sancta

Cruz; trabalhos de que dizem se utilisdra com a mais iogratidSo, etc.
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Isto comtado nio ob.<iU a qnc a Chronica dot Conegot regrante* seja tidu

em esIimafSo, como obra indispensavel a todos oa que fazem collecrOes doa li-

vros d'eate genero. Os exemplares nSo se encontram facilmente, sendo (por

motivos que ignoro) o aegundo volume menos raro que o primeiro. 0 seu pre^o
regular, quando bem tractados, ha sido de 3:600 a 4:006 rdis, e ultimamente
de 4:S00.

NICOLAU MENDO OSORIO. (Vej. P. Joaquin de Foyos.J

D. NICOLAU MONTEIRO, Clerigo secular, Doutor em Canones pela

Universidade de Coimbra; Prior da Collegiada de Cedofcila; Mesire dos prin-

cipes filhos d’el-rei D. JoSo IV; Conselheiro d’Eslado; e successivamentc eleilo

Rispo das dioceses de Portalegre, Guarda e Porto, sendo sbmente confiriiiado

ii'esta ultima, e tomando posse d’ella em Abril de 1671.— N. na cidade do Porto

em IIISI, e m. a 30 de Dezembro de 1673, contando mais de 90 annos d’edade.

— Vej. para a sua biographia a Detcripgao hittorica do Porto, por Agostinho
Rebello da Costa, pag. 84, e a Bibliotheca hittorica de Portugal de J. C. Pinto
de Sousa, pag. 396 da edi(3o de 1801.

Tanto a Bibl. lAuitana como o chamado Catalogo da Academia, collocam
sob o seu nome as duas seguintes obras:

40) (CJ Relofdo dot verdadeirat ratOet do ettado eccletiattico dale reino

de Portugal, feita em Boma no principio do anno corrente pelo doutor NicoUm
Monteiro, tuperabundante at qtu alii haviam feilo pelo memo reino no anno de
1643 ot bitpot de Lamego e eleilo d’Elvat; coviada e Iradutida do italiano, etc.

Lisboa, por Paulo Craesbeeck 1645. 4.° de lo pag.

Parece que o original italiano, que nao conste se imprimisse, fdra com el-

feito coroposto por 'D. Nicolau Monteiro, enviado por esse tempo 3 Curia Ro-
mana, para alii promover o reconhecimento de D. JoSo IV e da independencia
de Portugal contra as pretencdes de Castella: a traducfio, pordm, em portu-
guez 6 de Caspar Clemente Botelho, e como tal foi descripta em nome d’este,

quer na Bibl., quer no Catalogo: e assim mencionada tambem n’este Diecio-

nario, tomo in, n.° G, 56.

41) fCJ Balidot dot igrejat de Portugal ao supremo pastor Summo Ponli-

fiee Bomano, etc. (Vej. no Diccionario, tomo i, n.* B, 1.)— Este livro sahiu
primeiro em latim, com o titulo Balatus ovium, etc. e 6 anonymo, tanto no
original como na traducfSo. Esta 6 que os nossos bibliographos attribuem a
D. Nicolau Monteiro, discordando pordm quanto ao original, que uns suppOem
ser de D. Sebastian Cesar de Menezes, outros de Pantalelo Rodrigues Pacheco.

Ha ainda de D. Nicolau Monteiro uma obra, diversa das antecedentes, mas
cscripta em latim, que se intitula Vox turlurit Porlugallia gemens ad Pontifi-

eem Svmmum pro Bege tuo, etc. Ulyssipone, 1649. 4.°

FR. NICOLAU DE OLIVEIRA, TriniUrio, e natural de Lisboa.—
M. no anno de 1634, com 68 de edade e 53 de religiao.— E.

43) (CJ Livro dot grandezat de Lisboa. Dirig^ a D. Pedro de Alcagova,
alcaide mbr dot tret villas, e commendador dat Idanhat. Lisboa, por Jorge Ro-
drigues 1630. 4.° de xiv-186 folhas numeradas pela frente, com urn indice 6nal

S
ue occupa quatro folhas.— Reimpresso com o mesmo titulo: Lisboa, na Imp.
egia 1804. 4.° de xvi-373 pag.

Comptehende esta obra na p^e topographicaedescriptivamuitaseinte-
ressantes noticias, em euja acquisiglo mostra o auctor haver procedido com
diligencia e curiosidade. Os editores da sefmnda edi^ao conservando capricho-
samente a antiga e irregular ortbographia da primeira, indicaram com isso que

f

iretendiam seguir esta sem a menor discrepancia. Pordm nao aconteceu assim.
ntroduziram-lbe alteragdes e additamentoe sens, incorporando-os no texto sem
aignm signal ou declarafao, por modo pouco conforme ao escrupulo e lideli-

TOMO VI 19
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dade que apparentemonte mostraram. Por exempio; l#-se a folha 38 vers, da
primpira edi^ilo, a proposito d’el-rei D. AlTonso Henriques «que do tempo da
batalha de Uiirique por diante (que foi no anno do Senhor ‘de mil cento e

trinta e nove) se come^ou a cliamar rei, etc. > Abra-se agora a edi(So de 1804,

e no logar correspondente, a pag. 72, ver-se-ha; • que do tempo da batalha por
diaiite (que toi no anno do Senfior mil cento e trinta e nove, diz a Monarthia
Lusilana que foi no anno de mil cento e setenta e sete) se coniefou a cbamar
rei, etc. I onde toda a phrase que vai composta em italico d totalmente intro-

duzida de novo, pois d ella nada existia na edi(ilo primitiva. E d’este rnodo

poderia adduzir outros exemplos, se necessario fosse, para provar o que expend!.

Os exeinplares da priineira edi;Au s&o raros, e o seu prefO tern chegado
atd 1;600 rdis. 0 sr. Figani^re possue um, que fez comprar em Londres no
leilSo dos livros de Lord Stuart, por 1:800 rdis. 0 meu custou-me 1:200 rdis.

Quanto aos da segunda, creio que existem ainda em bom numero nos arnia-

zena da Imprensa Narional. U’est^ comprei tambem um, ha mais de vinte annos,
por 800 rdis brochado.

FR. IVICOLAV PEDRO DE OLIVEIRA, ('ArmeliU calfado, Dontor
em Theologia pela Universidade de Coimbra. Desgostoso do estiido claustral,

secularlsou-se com breve de Clemente XIV, e viveu por muitos annos no se-

culo, como Presbytero. Acbando-se em lim nos ultimos paroxismos por efleito

de um cancro que se Ihe formara no rosto, desejou voltar para o gremio de
sens aniigos irmSos. Sendo por elle.s admittido, entrou no convento de Lisboa

a 15 de Julho de 17ll4, e faleceu passados dous dias. a 17 do dito niez.— E.

43) Compendia da vida do ex.’"' e rer.”“ tenhor D. Eusebio Luciano Car-
valho Gomes da Silva, bispo de Nankin. Lisboa, na Regia Ofiic. Typ. 1792. 4.*

de xx-162 pag., com nm retrato do mancebo prelado, falecido preniaturamente

na idade de vinte e seis annos.

Parece que escrevdra tambem uma Semana Marianna, que todavia nSo sei

se chegou a ser impressa.

A'lCOLAlI PERES, hespanhol de na(So, mas doniiciliado em Lisboa,

para node veiu segundo parece nos primeiros annos d'este seculo, tentando

aqui por vezes algumas emprezas litterarias, que todas ficaram incompletas.

Taes foram

:

44) Encyclopedia portugueza, mais augmerUada de novos arti^ (em duat
terfos partes) que as Encyclopedias Franeeza, IngUza e Latina de Ledo: por N.

0. S. D. E. S. Lisboa, na Imp. Regia 1817. 8.° gr.— Sahia periodicamente

em quadernos de duas folhas. Parou no tomo i, suspendendo-se a impressio
com a pag. ,336.

45) Collecfdo de Viagens, etc. Ibi, na mesma Imp. 1818 Publicada tam-
bem periodicamente, s6 se imprimiu ate a folha 72. Creio que ndo traz o seu
nome, e o mesmo acontece a respeito da seguinte.

4G) Viagens ao interior do Brasil, com uma exacta descripfSo das Uhat
dos Azores. Ibi, na mesma Imp. 1819. 4.” com estam pas.— Foram escripta.s

em inglez pelo viajante John Mawe. A traduc^ao pordm nSo chegou a ulti-

mar-se. (Vej. a Bibhogr. Hist, do sr. Figanidre, n.* 890.)

Teve tambem parte' na publicapao do Diecionario universal da Lingua
Portugueza, como digo no tomo it, n." D, 78.

NICOLAI) PEREIRA DE CAMPOS X'ERGUEIRO, Dignitario e
Uran-Cruz da Urdem imperial do Cruzeiro, do Conselbo de S. M. o Imperador,
e um dos Regentes do imperio na menoridade do sr. D. Pedro II : foi mcharel
formado em Leis pela Universidade de Coimbra, Ueputado as Cdrtes extraoi^
dinarias e constituintes da na{Ao portugueza em 1821 mla provincia de S. Paolo

;

Deputado i Assembles constitointe do Brasil em 1833, e depois i legislativa;
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Senador em 1838, eleito pela provincia de Hinas-|;eraes; Ministro dos Negocios
da Fazenda por inais de uma vez, e tido como um dos vultos mais notaveis da
historia politica do Brasil.— N. no Ingar de Valposto, proximo de Braganra
em Portugal, a 30 de Dezembro de 1778; e tendo-se formado na Universidade

em 180i, passou no anno seguinte para o Brasil, que tomou d’ahi em diante

como patria adoptiva, estabelecendo-se em S. Paulo como Advogado, e casan-

do-se com uma senhora da mesma provincia. M. no Rio de Janeiro a 17 de

Septembro de 1859.— Era Membro do Institute Historico e Geographico Bra-
sileiro. 0 seu elogio pelo sr. Porto-alegre acha-se na Btvitta trimemal do In-

stituto, tomo xxn (lSS9), de pag. 725 a 7;i0.— E.

47) Memoria hislorica sobre a fundafiio dafahrica de (erro de S. Joao de
YpanemOj tut provincia de S. Paulo. Lisboa, na Typ. Rollandiana 1833. 4.° de

78 pag. SMue-se com rosto novo: Appendice das cartas regiat e avisos perien-

eentes d fabriea de (erro de S. Joao do Ypanema, 70 pag.

Os exemplares d’esta Memoria sSo rarissimos ; como taes os classiiica o
sr. Varnhagen na Historia geral do Brasil, tomo ii, pag. 358 nota (3). Eu ob-

tive comtudo um ha annos, que o acaso me deparou de venda cm uma loja de
Lisboa.

Modemamente foi a mesma Memoria reimpressa, c addicionada com il-

lustra(des e documentos importantes, pelo sr. or. Frederico Augusto Pereira

de Moraes, como ji se disse n'este Diccionario, tomo ni, n.° F, 31)52.

P. NICOL.AU PIMENTA, Jesuita. Doutor em Theologia pela Univer-
sidade de Evora, e Visitador das provincias da India.— N. na villa de Santa-

rem em 1546, e m. em Goa a 7 de Margo de 1614, contendo de edade 68 an-

nos.— E.

48) (CJ Carta que o P. Nicolau Pimento, da Companhia de Jesus, escreveu

00 Geral d’ella a 36 de Novembro de 1599, e ao 1.° de Dezembro de 1600, not

quaes entre algumas eoutat notaveis . . . relata a victoria que Andre Furtado de

Mendonfa aicangou do Cunhale. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1602. 8.°

Bern acceita como todas as do sea genero, esta carta foi para logo vertida

em varias linguas, inclusivamente na allema, sahindo com o titulo seguinte:

Sendsdtreiben von dem qlukselingen Forlgang der Christenheit in den orien-

talischen Indien. Coetanz 1602. 8.°— Esta versSo d accusada por Ternaux-Com-
pans na sua Biblioth. Asiatique et Africaine.

FR. NICOLAU DE TOLENTINO, Eremita descalgo de Santo AgosG-
nho, Mestre na sua Ordem. Foi natural do logarde Monsanto, bispado da Guar-
da; n. em 1652, e m. em Lisboa no convento da Boa-hora, a 26 de Novembro
de 1737.—

E

49) Fenix de Africa, o eximio dot doutores, meu grande padre sancto Agot-
tinho', renateido a novas veneragSes e festivos applautos das reliquiae do seu ta-

grado corpo, descobertas no i.° de Outubro de 1695 no confessorio da igreja de

S. Pedro Ceo de Ouro da antiquissima eidade de Flavia-Pavia, etc. Lis&ia, por
Pedro Ferreira 1729. 4.“ de viii-69 pag.

E do inesmo assumpto o n.° M, descripto no tomo v do Diccionario,

a pag. 429, onde cumpre emendar o seu sol em vez de o <oI, e Pavia em logar

de Boma.

NICOLAU TOLENTINO DE ALMEIDA, natural de Lisboa, e nas-

cido a 10 de Septembro de 1741, filho de Francisco Soares de Almeida, advo-
gado de causas forenses na mesma eidade, e de sua roulher D. Anna Soares,

neparado com os estudos de humanidades, passou a frequentar ein Coimbra
o curso de juiisprudencia, no qual 6 comtudo duvidoso atd que ponto chegira.

Sabe-se apenas que decorridos tepte annos, e contando elle talvez de edade vinte

e quatro, voltou para Lisboa, sem obter a formatura, ao que parece. Foi pro-
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Tido algum tempo depois em uma cadeira de rhetorica, em eujo exercicio con-
sumiu pelo que se presume, quatorze ou ouinze annos, aU ser por eflieito de
impacientes e diuturnas solicita^des despacnado em 21 de Juoho de 1781 Offi-

cial da Secretaria d’Estado dos Negocios do Reino, por alvari refereodado pelo
ministro Visconde de Villa-nova da Cerveira, urn dos moitos protectores que
conseguira grangear com seus versos, e mais ainda com suas lisonjarias. N’esta

situa(Ao egualmente commoda, bonrosa e lucrativa viveu os oltimos triota an-
nos, sendo durante elles agraci^o com o babito de Cbristo, al^m do de S. Tiago,

que ja tinba, se merece credito a asser^o do contemporaneo Lobo de Carva-
lho. Todavia as queixas nao cessaram, pois que em repetidos logares das suas

composi{0es o vemos declamar sempre contra a fortuna, aJIegando folia de di-

nheiro, compridoe jejune, e o que mais 6, fomeU\ Taes exagera(ta demon-
stram assas qua a cubifa do poeta era como que insaciavel. D'elJas porem se

originou a falu idaa que da sua sorte se tern fonnado, e com a qua! se preoc-

cuparam os animos de alguns nossos modemos e auctorisados escriptores, le-

vando-os ao ponto de marcarem com doloroso estygma a sociedade que dei-

xara mendigar Tolentino e Bocage. Quanto ao segundo, vi que seja; mas o
primeirol Mendigo urn celibatario, com sege propria, vivendo em habitafdes

vastas e confortaveis, e anecadando annualmente contos de r^is, a que mon-
tavam o ordenado e licitos proventos do seu emprego, depois de ter obtido ten-

(as nas commendas vagas para as irmSs, melboria de reiorma para o irmSo, e

um beneficio para o sobrinbo ! Parece-me que 6 levar mui longe o eentimen-

talismo.

Nicolau Tolentino m. em Lisboa, na rua dos Cardaes de Jesus, aos 24 de
Junbo de 1811, por eifeitos de uma vomica, e foi sepultado sem alguma dis-

tincfSo particular no antigo cemiterio da parocbia de N. S. das Merc^. Dizem
<pie nunca se deixAra retratar.

A sua biograpbia, totalmente descurada por rouitos annos, ba sido moder-
namente assumpto de diversas pennas. Entre os artigos de mais ou menos
vulto, escriptos a seu lespeito, requerem men^ especial ; 1.* Os que J. H. da
Costa e Silva poblicou na Retitla Univereal iMboiurue, tomo vi (1846-1847),

a pag. 471, 484 e 491, assignados todos com a simples inicial «C. . . > 2.* AFtda
do poeta Nicolau Tolentino, pelo sr. JoSo Auguste Amaral Frazao, opusculo im-
presso em Lisbo^ Typ. de V. J. de Castro & IrmSo 1843. 16.* de 3« p^. 3.' O
Eetudo biographico-cntico, pelo sr. JosA de Torres, em a novissima edigSo das
O^os do poeta, de que tractarei mais adiante. £ de todos estes ensaios o mais
copioso e complete, como feite nSo sd sobre os anteriores, mas tambem e prin-

cipalmente sohre o exame e leitura reflexiva das proprias obras, que parece

nfio foram pelos biograpbos anteriores consultadas e cotejadas entre si Uo at-

tentamente quanto o deveriam ser.

Passemos A enumeracSo das edifOes ate agora pnblicadas das obras que
nos restam d'este nosso afamado poete, que muito mais nnmerosas aeriam, se,

como dizem, elle proprio nSo condemnasse As chammas uma grande parte, por
menos ajustedas A pureza dos costumes.

SO) Ofrnis poeiicos de Nicolau Tolentino de Almeida. Lisboa, na Regia Offic.

Typ. 1801. 8.° 2 tomos com 232 e 223 pag.— Contem o tomo i os sonetes, em
numero de 63, 4 odes, 3 memorises ou epistelas em quintilhas, e 6 satyras, das
quaes uma em oitavas e as restantes em quintilhas. 0 tomo ii contem 18 poe-
sias em decimas, 25 memoriaes e cartas em quartetes octosyllabos, 3 ditos em
quintilhas, e mais duas cartas escriptas em prosa.

Esta ^(Ao foi mandada fazer na Offic. Regia, como entSo se denominava,
por ordem e a expensas do Govemo, depois de repetidas solicitacOes do poeta,
a cuja disposi(Ao se mandaram pdr os dous mil exemplares, que de tantos con-
stou a tiragem, segundo creio ter ouvido. Parece porAm que o auctor nego-
ciAra entretanto a vends dos mesmos exemplares, que dizem realisAra por doze
mil cruzados, on 4:800:000 rAis, ao seu coUega Manuel JosA Sarmento, como
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elle official da SecreUria do Reino. Dez annos antes (179i) vendia Bocage a
propriedadc da edi^o do tomo i das suas Bimas ao typograpbo-editor SimSo
lliudeo por 48:000 r^isM... E em todo o caso, acho tal quantia mais que
exagerada, pois qae os 2:000 exemplares vendidos ao publico a razao de 1:^
rdis (era o seu pre(o depois de enq^emados) pqdiatn apenas produzir me-
tade d’aquella sooima, isto 6, 2:400:000 rdis, cumprindo ainda deduzir as com-
missdes da venda pagas aos livreiros, etc. Sinto dever dedarar aqui aos meus
leitores, que a tento nlto chegarA de certo o producto dos septecentos exempla-
res do Dtecionario Bibliographico concedidos ao auctor, liquido das despezas a
que tenho sido e sou ainda obrigado para pol-o em via de impressSo!

D’estes dous volumes fez o livreiro-editor Holland uma segunda e mui fiel

edi(So, com o titulo

:

Obras poeticas, etc. Nova edi^. Lisboa, na Typ. Rollandiana 1828. 16.*

Tomos I e ii (com 201 e 223 pag.) aos quaes ajuntou mais urn volume de ine-

ditos, intitulado: Obrat potthamas de Nieolau, etc. Ibi, na mesma Typ. 1828.
16.* de ISO pag.—N’esto volume (cuja materia se diz fdra na maior parte for-

necida por Joaquim Josd Pedro Lopa) accrescem ao ji publicado 33 sonetos,

umas cantigas e endecbu, 13 decimas, 19 quadras e motes glosados, 3 cartas

ou memoriaes em quadras, a Quixolada (satyra ao Marquez de Pombal) em
quintilbas, uma caila no mesmo metro, 4 odes e uma carta, ou bilhete em
prosa. Algumas d'estas pe(as vem marcadas com a nota de duvidosas, e em
verdade o sHo, e algumas reconhecidamente albeias, como o sonetb a p^. 24,

que ji andava desde 1805 incluido no tomo i, pag. 104 das Obras poelicas de
Antonio Joaquim de Carvalho; outro a pag. 21, cujo estylo nSo deixa sorobra

de duvida de que fdra realmente escripto por Antonio Lobo de Carvalho, etc., etc.

Pelo mesmo tempo appareceu outra edifOo, que vein a ser a terceira, feita

pelo editor JoSo Nunes Elsteves, e na sua Typ., 1828, 16.* 2 tomos com 225 e

171 pae.— Esta nova edi(4o 6, como a de Holland, reproduc^So da primeira

de 1801, menos correcta comtudo, e faltando-lbe o terceiro volume das 06ru
pouhumas, do qual Nunes Esteves nSo ousou apropriar-se.

A casa dos srs. Borel, Borel & C.*, que adquirira a propriedade do resto

ainda em ser dos exemplares da edifio de 1801, julgou conveniente comple-

tal-os com a addi^So das Obras posthumas; e a esse intento, mediando prova-

velmente acordo ou convencao previa com o proprietario Holland, fez impri-

mir um volume, com o titulo

:

Obras poeticas de Nieolau TolerUino de Almeida. Tomo in. Lisboa, Typ. de

Antonio Jo^ da Rocha 1836. 8.' (conforme ao formato da primeira edifjto a

que se refere). De 126 pag.— Sabin menos correcto que o tomo in da edifio

Rollandiana, escapando na revisSo typographica varios erros.

Para completar a edi(to de Holland, e no proprio formato, publicon o sr.

dr. Francisco da Fonseca Corrda Torres, thesoureiro-mdr da Sd de Oiimbra

(^ quern tenho feito por vezes n’esta obra mencSo agradecida), um volume
M novos ineditos, que a sua diligencia descobrira, parte em um manuscripto

copiado por Francisco Manuel Trigoso, parte em outro que Joaquim Ignacio

de Freitas legira i IdUiotbeca daUniversidade, entrando tambem algumas obras

ji publicadas avulsamente em jornaes. Este volume intitula-se:

Poesias de Nieolau Tolenlino de Almetda. Obras posthumas, e ate hoje ine-

ditas. Coimbra, Imp. da Univ. 1858. 16.* de iu-120 pag.—Contem 6 sonetos,

10 poesias em decimas, umas endeebas, 20 motes glosados, e 8 memoriaes e

cartas em quartetos ; notam-se algumas lacunas e laltas de versos em varias

pe^as; os quaes nio foi possivel restituir-lhes, por faltarem j4 nos manuscri-

ptM one serviram de originaes.

Ultimamente os srs. Castro it. Innito, benemeritos editores do Archtto Pit-

toresco e de outras obras, resolveram dar dos sens prelos uma nova e mui ni-

tida edi(So, que por mais ampU, correcta, adomada de gravuras, e acompa-
nbada de um estodo hiogra{diico-critico icerca do auctor e de suas composifdes.
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sobre-exc«desse ein nierito litterario e perfeic,So artistica a todas as anteriores;

para o que nSo pouparam fadigas, nem despezas avultadas. Realisando a sua

empreza prestaram ein verdade um servi^ attendivel, nSo sd aos numerosos
apaixonados que ainda conta, e cootari provavelniente (le future aquelle nosso

estimavel poeta, mas a todos qoe prezam e cultivam as letras patrias, e que de-

sejata vel-as propagadas e engrandectdas entre naturaes e estranhos.

^blicon-se, pois. esta quarts edi;2o com o titulo

:

Obras complrtas de Nicolau TolfrUino de Almeida, com aljutu inedUot, e

nm Etuaio biographico-critico por Jose de Torres, iUustradas por Nogueira da
SUva. Lisboa, Typ- de Castro & IrmSo (Editores) 1861. 8.° gr. de lxxxvi-388
pag. e mais ix de iudice final.— Advirta-se que em todos os exemplares bro-

chados entregues aos assignantes, ou expostos i venda publics, foi, ao que pa-
rcce com menos acerto, transposta a ordem das materias no volume, collocan-

do-se depois das poesias do auctor o Ensaio biographico que devdra precedel-as,

e que fdra com essa inten(£o escripto, como d’elle se colligc. Inconveniente

alias facil de remediar nos exemplares ainda nao enquadernados; o que eu mo
proponbo fazer em um que possuo, por dadiva obsequiosa dos editores.

Comprehendem-se n’esta edsgio, alOm de todas as poesias colligidas nas
' anteriores, duas em quadras octosyllabas, que desde 1815 andavam como que
aumidas no Jorrud de Coimbra, n.° 37; tres sonetos (um d’estes em verdade
mais que duvidoso); uma quadra glosada; e a celebre Defesa da Zamverini,
que soWe ser inedita, era de tal sorte rara, que apenas por fama a contieciam

os que d'ella baviam falado. Aformoseam o texto quarenta e uma vinhetas e

quarenta illustra^des, todas especialmente desenhadas e gravadas para sea or-
nate, e mais trinta e quatro illustra;des de maior tamanho e esmero, tiradas

em separado, e collocadas em frente das poesias a que particularmente res-

peitam.

Do Estudo icerca da vida e obras do poeta, doutamente elaborado pelo
sr. Josd de Torres, muito baveria que dizer, se nSo me euibargassetn certas con-
sidera(5es, que julgo obvias em demasia para os leitores do Diecionario, do
proprio Estudo, e em geral para quantos conhecem os vinculos de sincera cs-

tima e affei(2o reciproca, que nos ligam desde alguns annos. £ mister que se

evitem a tudo o custo at^ as minimas suspeitas de parcialidade; nem o illus-

tre escriptor carece dos meus elogios para nrmar a reputa(3o de um nome, uni-

versalmente acolhido com sympathia, e acatado com reverencia em toda a parte

onde se professam letras, e se paga tribute ao saber inodesto, e ao merito in-

contestavel.

Como obra Humana, o Estudo terd sem duvida defeitos; e d’elles pefo ao
meu amigo liceiifa para apontar os seguintes, que, embhora leves e involunta-

rios, nSo dispensam a rectifica^So que costumo fazer, sempre que posso, em
da verdade. l.° As citapdes feitas no Estudo a pag. xlii e pag. xlviii de

uus sonetos que indevidamente se lanparam nas Obras a pag. 38 e 386, aquelle

contra os toucados altos, este contra o P. Macedo, em nada colbem para o caso,

por nSo ser qualquer d'elles de Tolentino. Pertencem inquestionavelmente, o
primeiro a Antonio Joaquim de Carvalbo, como ja notei acima; e o segundo a

Josd Basilic da Gama, em cujo nomeji foi mencionado no Diecionario, tomo iv,

n.* J, 3835. Houve, creio, equivocafdo da parte do auctor do Estudo, quando
disse a pag. lxxviii, que eu Ihe forneedra esse soneto como de Tolentino. 3.*

0 dsilencio que dcerca d'este guardam os poetas sens contemporaneos> (pag.

xxxvni in 6n. do Estudo) nSo d Uo geral como poderia crer-se ; aldm das auas
excep;0es abi notadas, encontro nas Obras do arcade Meliseu Cylenio, a pag.

181 e seguintes, uma carta ou epistola em tercetos, dirigida ao tenhor Nicolau

Tolentino, quando este parlia para a villa da Chamusca.
Kemetto para a leitura do Estudo os que pretenderem haver conhecimento

das encontradas opiuides, ou melhor dos juizos disoordes pronunciados pelos

criticos nacionaes e estrangeiros, para formarem o sen proprio 4cerca do me-
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rito e valor poetico das obras de Tolentino. Ahi o verSo considerado por uns
como *0 poeta eminentemente nacional no sen genero, e o inais vordadeiro,

mais engrafado, mais horn homem de todos os nossos escriptores" (Garrett, no
Parnaso Lusitano, tomo i, pag. Ixiij) e tido por outros corno «iiin poeta que
todus gabam, mas que mui poucas pessoas [<tein;>> e do qua) os tiiaiores en-

thusiastas, «quando instados para recitarem alguns versos d'elle, raro era o

que estava em estado de proauzir um soneto, ou algumas quintillias suas»

(Costa e Silva, no prologo do vol m das Poesias, pag. 10, e iia Pevista Univ.

Litboneiue, tomo vi, pag. 500, col. 1.*) Pela minha parte reforfarei aqui os tcs-

temunhos favoraveis ao poeta, com mais dous que nSo puderam ter cabida no
Etiudo: i um do sr. conego dr. Joanuim Gaetano Fernandes Pinheiro, no scu

Curio EleineiUar df LittercUura, publicado j4 no anno corrente, onde a pag.

389 manifests a sua inteira adhesao ao juizo de Garrett; o outro, at4 hoje ine-

dito, e que servird de remate a este artigo, 4 de Pato Moniz, que n’lnii escripto,

a que tenho por vezcs alludido cm varios logares do Diccionario, se expnine
nos termos seguintes:

•0 gosto das quintilhas de Sd de Miranda acordou nas de Nicolau Tolen-

tino; n’estas veinos quasi sempre unidas a facilidade com a elegancia, e o ctiiste

com a moralidade; aldm do que, assim nas satyras como nas cartas, achdmos
felicissimas transiffies, agora do alegre para o triste, e logo do grave para o

jocoso; com um pico, um sainete, uma decorosa jovialidade, uma argucia, uma
corrccfdo de phrase e propriedade de eslylo, que podem na verdade servir de

modelo. Pordui se estas exceptuarmos, e alguns poucos sonetos, e as prosas aue

ndo sdo mas, tudo o mais iulgo pertencente ao intinito rol das frioleiras, cne-

gando as suas odes a ser deteslaveis, e indignissinias de um honjem que, por

sens outros escriptos, bem versado se amostra na varia litteratura e poesia.*

• D. >'I8IA FLORE8TA BRA8ILEIRA AUGUSTA, nascida a 12 de

Outubro de 1810, na Floresta, logar da provincia do Rio-grande do Norte, no
imperio do Brasil. Eis o que a seu respeito acbei escripto por um nosso com-
patriots, residente ba muitos annos no Rio de Janeiro, e que parece haver tra-

ctado mui de perto esta senhora: oMulhcr de espirito elevado, e de corafdo

excellente, desde a edade de vinte e tres annos trocou a brilhante aureola do
prazer e da mocidade pelo lucto e pelo nobre trabalho, dedicando-se a educa-

pdo das jovens do seu sexo
; e nas cidades de Porto-alegre e Rio de Janeiro exer-

ceu esta ardua profissdo por mais de vinte annos, desvelando-se por implantar

nos corapOes de suas discipulas a par de uma educa^So esmer^a os princi-

pios da sd moral. Possuidora de brilhantes dotes de intelligencia, deu-se com
alTecto ao cultivo das letras, tanto na patria como na Europa, que visitou, e

habita ha cinco annos (isto te escrevia no de 1859), merecendo por toda a parte

o conceito de mulher superior, que conbece a fundo o corafdo humano. Lutando
com as iddas antiquadas a respeito da educajdo do sexo ieminino, tanto no
Brasil como em Portugal, teve sempre em vista theories e praticamente me-
Ihorar-lhe a condi(do, no intuito de promover a felicidade domestics das fa-

miliaso. £ esta a idda dominante em quasi todos os seus escriptos, tendo jd

publicados os seguintes:

51) Direitos das mulheres, e injuslifa dos homens, por Miss Godwin ; tra-

duiido do francez. Recife, 1832.— Segunda edij^o: Porto-alegre, 1833. 8.*

—

Omsta que a versdo fora revista pelo P. Miguel do Sacramento Lopes Gama
(vej. no presente volume o artigo competente, pag. 247) ;

pordm ignoro se tal

circumstancia se accusou na obra, pois d’esta ndo tive occasido de ver atd

hoje algum exemplar.

52) Consdhos a minha filha. Rio de Janeiro, Typ. de J. E. S. Cabral 1842.

8.* de 32 pag.— Segunda edi(do, ibi, Typ. de F. de Paula Brito, 1845. 8.° de

39 pag. N’esta edi(do se accrescentaram xl Pensamentos em verso, que ndo exis-

tem na primeira.
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Achando-se a aactora em Floren^, ahi fez imprimir a Iraducfio qne annos
antes concluira dos Conselhos na lingua italiana. Publicou-se cum o titulo se-

gainte

;

CoHsigli a mia Mia di F. Augusta Brasileira. Firenze, Stamperie suite

I,ogge del Greii 1888, 8.” de 56 pag.— Os jornaes L'ImparziaU Fiorentmo, do
26 de Outubro, e L'Etd presente (de Veneza) de 14 de Agosto, ambus do mes-
mo anno, contdem uma analyse e apreciafSo d’este livrinho, em que sSo elo-

giados, tanto o pensamento e execu^So da obra, como a pericia qne sua au-
clora niostrara na lingua extranba para a qual a trasladara. Consta que no Pie-

monte se lizera em 1^9 unia s^unda edi(Ao italiana, por ordem do Bispo de
Mondovi, a expensas da AssociafSo da Propaganda de Vallen^a, para ser dis-

tribuida pelas suas escbolaa.

Sahiu ainda este opusculo traduzido em francez, com o titulo: Conseils

a ma fiUe, par F. Brastleira Auguste, traduits de I'italien par B. D. B. Flo-
rence, Impr. de Honnier 1859. 8.° de 51 pag.

53) Dacix ou a joven completa : historiela, offereeida a suas educandas por
N. F. B. A. Rio de Janeiro, Typ. do Mercantil 1847. 8.° de 15 pag.

54) A lagrimadeum Cahete, por TeliesiUa. Rio de Janeiro, Typ. de L. A. P.

de Menezes 1849. 8.° de 39 pag.— Poesias sobre a revolta praieira, em Per-

nambuco.
5(0 Dedicaguo de uma amiga, por B. A. Nietheroy, Typ. de Lopes dc C.*

1850. 8.° gr. Tomos i e ii, aquelle de viii-150 pag., este de iv-IS6 pag .—

&

um romance historico, que se compOe de quatro volumes. NSo consta porem
que atd boje se publicassem o terceiro e quarto.

56) Opusculo humanilario, por B. A. Rio de Janeiro, Typ. de M. A. Silva

Lima 1853. 12.° gr. de 168 pag.—Compde-se este escripto de lxu pequenos
capitulos, e tem por assumpto a educa^ao da mulber. Estes capitulos baviam
sido primeiramente publicados no periodico 0 Liberal, impresso na inesma ty-

pographia. 0 sr. Luis Filippe Leile (Diccionario, tomo v) escreveu acerca da
obra um extenso iuizo critico, sobremodo lisonjeiro para a auctora; o qual sa-

hiu primeiro na lUuslra^ Luso-brasileira, jornal de Lisboa (1856), e foi re-

produzido no Ardu'co Universal, da mesina cidade, tomo iv (1860), pag. 19 a
21, continuado de pag. 67 a 70.

57) Itineraire dVn voyage en Allemagne, par M.'^ Floresta A. Brasileira.

Paris, Typ. de Firmin Didot freres, 61s 4 C.° 1857. 8.° de vu-208 pag.

55) Mntille d'un'anima brasiliana di floresta Augusta Brasileira. Firenze,

Typ. Barbara, Bianchi 4 C.° 1859. 8.* de 85 pag.

Al^m do referido, tem esta senbora muitos artigos de variados assumptos,
pnbUcados nos jornaes do Rio de Janeiro, a saber: Jomal do Commereio, Cor-
reia Mereantil, e Diario. E tambem em alguns jornaes de Paris e Florenpa.

No Brasil illustrado, de que foi distincta collaboradora, impresso no Rio,

Typ. de N. Lobo Vienna 185a, publicou: Paginas de uma vida obseura, Um
passeio ao aguedueto da Carioea, e o Pronto filial.

Correm tambem impresses varias poesias suas, rubricadas com as iniciaes

•B. A.>, outras sob pseudonymos, e algumas de todo anonymas.
(fonserva em seu poder, segundo se diz, ineditas ; uma collectSo de poesias,

com o titulo Inspiragoes matemas;— as Memoriae da sua vida, desde a mais
tenra edade, que sendo impressas produziriam dous, ou mais tomos de 4.°;

—

Piagens na Italia, Sicilia e Grecia em 1858 e 1859, interessantes pelo estylo,

e pelas curiosas impressdes devidas aos logares historicos e pittorescos, que
n'eUas se descrevem.

59) NOBILIAACHIA HEDICA. Noticia dos Medicos e Cirurgiues da
Real Camara, dos Pkysieos tndres e Cirurgioes mores do Reino, Armada, Extr-
cito e UUramarinos, etc. desde os tempos mais remotos da monorchia. Offertcida
a Sua Magestade FuMissima d-rei o senhor D. Pedro V, por Francisco Antonio
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Martini Baitoi, He. Lisboa, Imo. UniSo Typ. 1858. 8.* gr. -de xii-78 pag., e

mais quatro iimumeradas conteDdo o iadice.

Ao commemorar eate eschpto no Diccionario, tomo n, n.* P, 617, entre

as demais producfdes de sen illustre anctor, prometti que d'elle voltaria a oc-
cupar-me mais detidamente, reservando-Ihe um artigo especial, em que sub-
mettesse i considerate dos mens leitores o resultado do exame e analyse es-

cnipolosa, que a obra me parecia merecer pela gravidade do assumpto. Cnegado
ao p<mto em que de fort devo cumprir a promessa, n(o roe julgo ainda assis

habilitado para o seu deseropenho como desejira; poraue a multiplicidade de
especies diversas, a que ienno de attender na minha laboriosa empreza, mal
consente distrahir com alpma em particular o tempo que todas simultanea-
mente reclamam para si. Valha-me isso, se o quizerem, como desculpa de dar
i loz estes apontamentos ainda informes e pouco elaborados.

Antes de entrar na materia, cabem aqui mais duas palavras de sati8fa(ao

previa. NSo foi jimais do meu animo a intent^ de offenaer gratuitamente pes-

soa aignma, e muito menos o auctor da Nobiliarchia, que mal conh^ de vista,

e com quem nunca entretive relates de qualquer especie, proximas ou re-

motas. Tenho comtudo adquirido conhecimento mais que suniciente das suas

produc(des, sei que 6 geralmente havido e respeitado como homem estudioso,

inimigo declarado da lisonja, e dotado de candura e docilidade a toda a prova.

Nfto devo pois receiar que as minhas observances sejam por elle tomadas i,

mi parte. Rogo-lbe, e a toda a gente sensata, que as considerem dictadas ex-

clusivamente pelo zillo da verdsme, por um desejo sincero de acertar, e nada
mais.

Pouco imports que algum hypo^a malevolo, pungido de despeito ao ver

devassadas as trevas da sua ignorancia pretenciosa, flnja imaginar outra cousa.

Espero justificar agora e sempre o conceito que de mim formira um meu il-

lustrado e prestadio correspondente, que tempo ha me escrevia de paiz dis-

tante, sem que nunca nos avistassemos ; °Eu convorso d'aqui com v. como se

fossemos amigos velhos; porque, ou os cinco volumes do Diccionario mentem
desde a primeira M a ultima pagina, ou V. 6 um dos horoens de mais verdade

e justina ime eu conhefo!*

Se a mbiliarckia medico nSo se apresentasse em publico revestida do grau

de auctoridade que Ihe confere o nome de Uo erudito philologo, ji habituado

a outras emprezas de similhante genero; se esta producto nio fosse, como
assevera o proprio auctor, «o fructo de quatro annos nSo interrompidos de

•poriiadas e assiduas investin(Ces arcbeologicas que n'ella consumiu, ji com-
•pulsando (sSo palavras suas) os preeiomt manuscrinloi das reaes bibliothecas

•de sua magestade, tanto no real pajo das Neccssiaades como no d’Ajuda; ji

•folheando tmmen$o$ livroi impreuo* em ambas essas reaes bibliothecas, alim
•das obrat mamueriptai e impreuat da real bibliotheca publics, da bibliotheca

•da academia real das sciencias de Lisboa, e os reqistoi do real archive da Torre

•do Tombo; ji finalmente valendo-se do favor de amigos, a quem deveu to-

•Itbsos etelareeimentoi e tubiidios, que Ihe foram de grande importancia em
•trabalho de tal natureza, dedicando-se com lodo o esf^fo a estes estudos tao

•duros, e tSo espinhosos«: se taes circumstancias, digo. nio recommendassem
a obra mais que de sobejo i expMta(So publics, passariam ella, ou as suas se-

ptenta e oito paginas despercebidas, e seriam de menor monta e de nenhuma
consequencia os erros que contivessem. Porim com taes e tio distinctos pre-

dicados, magda em veraade ver, que ao cabo de tantos esfor;os se nio attin-

gisse o fim procurado
;
e que de Uo arduas fadigas nada mais resultasse que

nma esteril e confusa lista de nomes, e algumas datas, uns e outras nem sem-
pre exactos, a qual nenhuma conOant pdde inspirar aos que a consultarem,

pelas repetidas incorrecpOes em que abunda!
0 methodo que n’esta tentativa se seguiu, nio foi de certo feliz. Ji um

nosso estimavel medico-letrado, o sr. Rodrigues de GusmSo, cuja imparcia-
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lidade e sisudeza ninguem quererd pdr eni duvida, tendo occaaiSo de alludir

incidentemente d Nobiliardiia nas suas Uemoriat biograph, dot Medicos e Ci-

mrgiOes portugueiee do prttenU i«cido, se expreuoa a respeito d'ella nos ter-

ffios seguintes (pa^. 208): •£ nm trabalho curioso, que dev^ra custar a seu

auctor muitas fadigaa; desejariamos pordm que, antes ou depois da serie dos

nomes e datas, de orgaoisafdo laboriosa aliis, que eorutUtu a tubstancia do ojmi-

etUo, se expoze^m as prerogativas que andavam annexes aos cargos de que
fala; as opochas em que se crearam; quando se restringiram, ou se ampliaraui

etc., etc. •

Eu pordm onsaria pretender alguma cousa mais. Se (como diz o auctor da
PlobUiarckia) «todo o impulso do seu cora(So ao eniprehender Uo ardua ta-

•refa se encaminhava a mostrar e provar o quanto os rets de Portugal honra-

mrarn e engrandeceram as artes, letras e scienciast, creio nSo eneanar-me jul-

gando que ficou muito dquem do fim que se propunha. Da sua obra, tal como
nol-a deu, s6 podemos colligir que os nossos nionarchas foram em todo o tempo

assds zelosos da propria saude para tereiu sempre medicos privativos que os

tractassem nas suas enfermidades : mas d’ahi d protecpSo e engrandecimento

das artes, letras e sciencias, vai uma distancia a meu ver incommensuravel.

Se o auctor queria mostrar-nos que taes nomeapOes se davam como preoiio

aos nomeados, ou que recaiam sobre o merito, cumpria que nos indicasse os

servi(os, a proGciencia, as obras de cada um, que Ihe serviram de titulos para

as recompensas. A este respeito, porim, note um silencio absoluto em todo o

curso da obra. Como concluir, v. g., que D. Affonso Henriques (pag. 6) fdra

grande protector das artes, sciencias e letras, do facto de haver tido por s«i»

medteo um bomem ebamado Pedro Amareilo, que ji o era de seu pae o coiide

D. Henrique?
Parece-me que o auctor poderia ter dado i su$i Nobiliarchia outra melbor

e mais regular disposi;So, tornando-a mais util e comprebensivel aos leitores,

se em vez de disseminar os names dos facultativos pelos diversos reinados (dos

quaes formou como que outros tantos capitulos, que por falta das oecessarias

aivisdes jazem amontoados, e mal se distinguem entre si) organisasse de todos

unaa sd lista geral, subordinada unicamente i ordem alphabetica, acompanbando
cada nome das noticias relativas ao subjeito, isto 6, da indica^ dos evgos
que exeredra, da epochs em que os servira, e do mais que bouvesse colligido

a seu respeito. Com isto nSo s6 evitaria a confustlo que reina em todo o opus-

culo, mas atd economisaria muitas paginas, cbeias de ociosas e redundantes

repeti(des; pois que individuos ha, cujos nomes apparecem repetidos no (^us-
culo tres, quatro, cinco e mais vezes: e se nSo veja-se por exemplo: Mestre

Gil, eirurgtdo mor do reino, figuraudo nada roenos que na pag. 20, duas vezes;

ns pag. 30 uma vez
; na pag. 33, duas vezes

;
e na pu. 34, outras duas ; ao

todo septe vezes !— Antonio Joaquim Farto, a pag. M, 67, 69, 70, 72, 76, e nfio

sei se em mais alguma: — Francisco Manuel dePtuda, a psg. 60, 66, 67, 71,
7.') : — Ignacio Antonio da Fonseca Benevides, a pag. 63, 71,78;

—

Manuel Carlos
Teiieira, a pag. 72, 76 e 77. Dos que existem apenas repetidos duas vezes, seria

a enumera(go sobremaneira extensa.

Se assim se tivesse feito evitar-se-iam as incoherencias, as contradicfdes
em que se trope;a a cada passo, e para as quaes n4o pdde excogitar-se desculpa
on escusa plausivel. NSo veriamos por exemplo, pag. 49, linha 4.*, o nomede
Cypriano de Pina Peslana, physico mOr no reinado de D. Jo4o V, repetido
logo na linha 24.*; o de Francisco Xavier Leildo, cirurgiSo mdr, na mesma
pag. 49, linha 22.’, e na immediata, linha 8.*

;
o de /os3 da Silva Azevedo, pby-

sico mdr do estado da India, repetido como tal e no mesmo reinado, pag. 31
linha 28.*, e pag. 63 linha 10.*

; etc.— NSo leriamos na pag. 62, linha 16.', que
Amo de Campos Navarro, barSo de Sande, falecdra cm Mar^o de 1888, e na
pag. 66 linha 3.*, o mesmo JoSo de Campos Navarro, chrismado ahi em ftardo

da Sastde, e morto em Abril de 1888 1— Na pag: 64, linha 16.* Jose Joaquim
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de Simcta Anna, nomeado boticario da casa real pela tnr.* infanta regenIe, e
repetido na niesma qualidade a pas. G7, linlia 19.*—Na pag. 67, linha o.* e se-

suintes : « que o sr. D. Pedro IV dira o titulo de barSo da Saude a Frandteo
Manuel de Paula, que havia lido medico .... do sr. D. Pedro / K. . 1— Na pag.

77, linha 19.* e aeguintes • Sua magestade imperial a stu-.‘ Dugueza de Bra-
gaufa, viuva do tenhor imperador e ret D. Pedro JV, e na linha 26.* e seguin-
tes Sua magestade imperial a Senhora Duqueza de Uraganga D. Amelia Augusta
de Baviera, mencionadaa aasini por mudo lal, quo tudus dirio serem duas per-

sonagens diversas e distinctaa entre si I— Na pag. 78 nao teriamos o desgosto

de achar na linha 15.* que o Gratnluque de rlorenga tivera por physico indr

a Esievam Rodrigues de Castro, e na linha 23.* que o Grao-dugiie de Toscana
tivdra por physico mdr a Estecam Rodrigues de Castro, o qiie em verdade
daria tristissima idea de nopOes geographicas em oulro, que oio fosse u illus-

tre auctor da Nobiliarchial

Passarei agora a enumerapSo de alguns entre os inuitissimos erros de no-
mea, datas e citapdes que se encoutrani n’csta obra, longacnente elaborada a custa

de quatro annos de ladigaa, para justificar a as.serpao que aventei, de que ella

u2o p6de iuspirar confianpa aos que a cunsultarem.

Logo na pag. 1.* apparece Irocado em Jose da Silva Soares o nome do dr.

Joad Maria Soares, auctor das Memorias jiara a historia da Medtcina Lusitana.

Pag. 4, linha 8.' e seguintes.— Claudicou dc certo o auctor, quanduse per-

suadiu de que descobrira noticias da existencia da pbarinacia em Portugal no
tempo de D. JoSo I, isto d, anteriores a vinda para Portugal do mestre Ana-
nias no reinado de D. Duarte. Os testemunlios que allega rsUo mui Inngc de
anctorisar as suas supposipdes. Se liver paciencia para voltar a ler com mais
algmna attenpSo os logares do Agiologio, (me cita n'esta pag., e nas pag. IS e 16
(vej. 0 Agiologio LusUano, tomo i, pag. 384) conhecera promptamente o seu

engano, e quanto sejam infundadas as inducp(3es que tirou. 0 pretendido pri-

tneiro boticario do mosteiro de Alcobapa, Fr. Jodo, que elle julga tomira o ha-

bito em 1429, quatro annos antes da inorte d’el-rei D. Joao f,.ou, como diz,

note annos antes da peste que trouxe a este reino mestre Ananias no reiniado de
D. Duarte, e que dd como falecido em 1484, morreu elTectivamente, conformc
os logares citados de Cardoso, ndo n'aquellc anno, mas no de 1539, isto d, no
reinado de D. Jodo III, e mais de cem annos depots da chegada a este reino do
tal mestre Ananias, portador da peste ou por ella trazido (custa a discriminar

o sentido da phrase amphiboiogica, quese Id na Nobiliarchia, pag. 16, linha 30.*l)

0 anno 1484, (lue por ine^hcavel confusdo foi tornado como o do obi to, e

justamente aquelle em que Fr. Jodo coinepava a occupar-se da organisafdo ou
estabelecimento da botica de Alcobapa, segundo a letra expressa de Cardoso.

Pag. 6, linha 9.*— Acba-se ahi citada : Mentor. Ressuscit. da Antiguid. de

Guimar., pag. 224. Ha aqui dous enganos, um no titulo, outru na indica^do da
pag.; porque a obra intitula-se Memorias resuscitadas da atiliga Guimardes, e

a pag. all^ada deve ser 244, e ndo 224.

Pag. 7, linha 21.*—0 documento que o auctor cita, como reproduzido por

D. Rodrigo da Cunha na Hist. Eccles. da tgreja de Lisboa, a pag. 115 verso e

116 (deveria dizer folhas em vez de paginas, porque o livro d nuinerado por fo-

lhas, e ndo por paginas), ndo 6, como diz, datado da era 1251, ou anno de

Christo 1213. Tern sim, mui claramente, a daU mcclvi, e corresponde ao

anno de Christo 1218.

Pag. 10, linba 9.* — Cita-se D. Rodrigo da Cunha, Hist. Eccles., tomo i,

pag. 124 verso, e (liz-se que ahi • chama el-rei D. Diniz seus physicos a mestre

Martinbo e mestre Pedro>. Tal ndo se encontra na pag. apontada, e sim na
pag., ou melhor, na folha 224 verso.— Pordm esta niesma pag. 6 novamente
citada adiante pcio nosso auctor, e com o mesmo fim. na pag. 12, linha 18.*

da Nobiliarchia. Que quer entlo dizer esta duplicacdo?

Pag. 38, linha 9.*— Ld-se que Tbomds Rodrigues da Veiga falecdra no
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anno de 1693, como diz Barbosa. Por^m Darbosa tal nio diz, e sim o da fale-

rido em 1393 ; nem outra cousa era possivel, tcndo elle sido medico d’el-rei

D. Jojlo III e dos successores d'este monarcha.

Pag. 44, linha 6.*— Que po»o cntender pelo cargo ou logar de Cirurgi&o

nurJagetUe, que o auctor diz tivera Francisco Borges de Azevedo? £ prova-

vel que haja n’este logar omiss2o de palavras. Seri por ventura da genie de
guerra^

Pag. 43, linha 15.*— Onde se iria buscar para Diogo Barbosa Machado a

qualiflca(Ao de Doutor, que se Ihe di, e ^e elle de certo nem teve, nem j4-

mais Ihe foi por alguem attribuida ate 1830?
Pag. 47, linha 28.*— Tenho para mim, que ha infalivelmentc erro ou equi-

voco na qualifica^^o de Cirurguio mor do ConseUio da Fazenda, que se attri-

bue a Gon^o Gonsalves Villela. Porem esta cita;^, como tantas outras que
0 auctor faz dos Livrot das chancedarias do Archive Nacional, e dos manus-
criptos existentes nas Bibliothecas Reaes, carecem de ser verificadas it vista

dos proprios livros. NSo devo entretanto suppol-as mais exactas que as feitas

dos livros impresses.

Pag. 54, linha 14.*— NSo me consta que o medico Jose Rodrigues de
Ahreu tivesse jimais o tractamento de Dorn, que Uo graciosamenie aqui se

Ihe confere. E o proprio auctor ja o inencionou sem elle, a pag. 50, linha 21.*

Pag. 63, linha 18.*— 0 cirurgiio da camara de Sua Magestade designado

pcio nome de Jose da Rocha Mazarem, chamava-se Joaquini, e nSo Jose.

Pag. 65, linha 31.*— N'este l(^ar confunde o auctor o titulo de bardo de

Sande que teve o medico Joilo de tempos Navarro, como o de bardo da Saude
dada a outro medico Francisco Manuel de Paula, de quern tracta logo no ar-

tigo immediate.

Pag. 68, linha 6.*— Manuel Maria Ferreira da Silva Beirao: creio que
nSo houve at^ hojc algum medico em Portugal com este nome. Provavelmente
deve ler-se Gaetano em vez de Manuel, sendo o proprio que vem meneJonado
adiante na pag. 75, linha 27.*

Pag. 75, linha 18.*— Jose Matna Rodrigues de Bastos, physico inOr de An-
gola ; este nome acha-sc errado ; mas esta repetido exacto na pag. 74, linha 6.*,

onde em logar de Jose se \6 Manuel, como deve ser.

Pag. 76, linha 3.*— 0 nome verdadeiro do medico aqui designado com o
de Francisco Pedro da Costa e Alvarenga, 6 Pedro Francisco da Costa Alvarenga.

E n2o cuide alguem que estas transposi;5es e trocas de nomes e sob^
nomes, que a muitos parecerSo de pequena entidade, deixem de causar 2s vezes

notavel embara(o, e oulras de induzir em erro os leitores que pretendera fazer

taes ou quaes investigates. Que o diga o Diceionario Bibliograj^ico, accusado
ainda ha pquco de omissOes por dous correspondentes que ao Brasil me eecre-

veram, queixando-se mui atlenciosamente; um, de que nSo encontrira no logar

compelente descripto o poema Gaticanea, de que tem um exemplar (I), tendo-o
procurado em o nome do seu auctor, que era, segundo elle, Jodo Josi de Car-
valho. Admirei-me de que, possuindo o tal exei^lar, nSo 12-se no frontispicio,

impresso em letras ass2s daras e intelligiveis •Escripla por Jodo Jorge de Car-
valho • . Se debaixo d’este nome o procurasse, facilmente o acharia no tomo lu,

pag. 389 e 390. Outro me extrannava nSo haver eu mencionado o nome de
fVanctsco Cardoso, que segundo l£ra iiSo sei em que auctor francez, compo-
z2ra e imprimira um poema latino A guerra de Tripoli. E que culpa posso eu
ter em que o estimavel correspondente cou6asse mais do que devia na ma in-

formafSo do seu auctor francez, ou em que este abratsse a nuvem por Juno,
substituindo o nome errado de Francisco Cardoso a Jos2 Francisco Cardoso
(Diceionario, tomo tv, pag. 333), verdadeiro auctor do poema alludido, que no
original se intitula De remss a Lusitanis ad Tripolim, etc? A similhanga d’estes

potfiam caber aqui infinites exemplos.
E a proposito de omissOes, entre as que bem poderSo apontar-se na No-
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bUiardiia, t(> me fare! cargo de duaa, que me parecem inui notaveis. £ uma
a do nome do nosso celebre dr. Antonio Nunes Hibeiro Sanches, a quern dc

direito competia talvez o primeiro logar na lista de pag. 77 e 78, na qualidade

niais que notoria de medico e conselheiro d'estado da imperatriz da Russia.

Seja outra a de Agostinho Albano da Silveira Pinto, nosso illustre contein-

poraneo, que deverw ter entrada a pag. 68 da Nobiliarehia, como medico ho-

norario que era da real camara no periodo de que alii se tracts, e elle pro-

prio tal se intitula no rosto de um opusculo que luiprimiu em 1833, mencio-
nado no Dtccionario, tomo i, n.° A, M.

Talvez como compensajlo d'estas omisades, o auctor quiz dar-nos a pag.

31 a lista dos nomes dos medicos da camara do imperador Carlos V; a pag.

49 a dos de Carlos It de Hespanha ; a pag. 54 a dos de Filippe V da mesma
na(4o; e finalmente a pag. 56 a dos da imperatriz d'Austria maria Theresa, e

de Carlos 111 de Hespanha! Sendo aquelles soberanos estrangeiros, e sendo-o

egualmente os facultativos roencionao^os, parece-me egualmenteextranhaa in-

troducplo dos nomes de uns e outros em uma obra, que s6 se encaminha a

provar, na phrase de seu auctor, • o quanto oi senhores reis de Portugal honra-
ram e engrandeceram at artet, letrat e tcienciatfl

Afastando-se uma vez do systems que habitualmente adopUra de res-

tringir a noticia dos individuos i'simples enuncia^ dos seus nomes, o auctor

creu dever fazer uma excep;Jo honrosa it memona de seu cunhado, cujo elo-

gio hi^rico escreveu em braves clausulas no 6m da pag. 64 e principio da
seguinte. Pordm tenbo para mim qiM o facto a que se allude, e cuja veraci-

dade nHo dispute, devdra ser omittido. A sua divulga^o, i quanto eu posso

julgar, altamente indecorosa e offensiva i honra e moralidade de uma classe

inteira, digna de mais algum respeite. Os pharmaceuticos lisbonenses nSo me-
reciam de certo o labeo que, embhora indirectamente, se Ihes assaca em Uo
imprudente revelajSo I

Basta de reOexOes, para nio ternal-as interminaveis. Creio que ao auctor
e tl sua obra bem podem applicar-se as palavras de Salviano, que provavel-

mente Ihe nlo serlo desconnecidas, e que elle de certo melhor do que eu en-

tenderd : • Etiom ti effectum non invenerit eaepti operii, habet tamen fmetum
bona volunlalif.

60) NO<;dE8 80BRE A ORTUOGRAFIA DA LINGUA PORTU-
GUEZA. Lisboa, Typ. Lacerdina 1807. 8.* de iv-94 pag.

Este opusculo anonymo, cujo rosto 6 em tudo conforme ao que 6ca tran-

scripto, nada tern de commum com outro, que se intitula EudimenUu da Or-
tbogra/ia portugnesa, impresso em 1809, tambem sem designapJlo do nome do
auctor, mas que a voz geral attribuiu ao professor Pedro Josd da Fonseca. (Vej.

o artigo competente.)

61) NOITE8 (AS) DO BARRACAO. Pauadat pelot emigradot portu-

guti (sic) em Inalaterra. Em terse alexandrino. Farit. Na Officina de J. P.

Aillaud. 1834. l6.° de 36 pag.— Apesar d’estas indicafdes, ha quern sustente

que estas Noitet foram clandestinamente impresses em Angra no referido anno.
E com effeite, os caracteres da impressdo, e as imperfei(5es typographicas que
abundam no folhete, acreditam de verdadeira tal opiniSo. 0 typo 6 o chamado
italico, ou grifo.

Raramente apparece boje de venda algum exemplar d'este opusculo. As
seis poesias satyncas n'elle incluidas sob o titulo NoUet, foram, como tantos

outros papeis, lima especie de desafogo dos voluntarios academicos, por occa-

silo das phvapdes e mans tractes que tiveram de soffrer no deposite de Ply-

mouth. Advirta-se que este 6 diverso de outro de assumpte analogo, mas em
proea, que se intitula At Ultras do Barracao. (Vej. no presente volume o nu-
mero M, 1674).

Digitized by Google



302 NO

Das referidas Noitet uma, que se acha a pae. 23 e seguintes, foi, segundo
se afSrma, escripta pelo sr. Simio Jos6 da Luz ^riano, e oulras liverain por

auctor Joaquino I’inheiro das Chagas, cnUo voluntario academico, e falecido

ha pouco tempo no posto de major de infanteria, tendo sido secrelario parti-

cular de sua magestade o sr. D. Pedro V, de saudosa memoria.

D. NORBERTO DA ENCARNA^AO, Conego re^ante de Sancto Agos-
tinho, cuja murja tomou no mosteiro de Sancta Cruz de Coimbra a 16 de Abril

de 1748.— N. em Vianua do Minho (hoje do Castello), e foi baptisado a 9 de
Main de 1731.— Altim de urn opusr.uio que imprimiu, mencionado no tomo iv

da Bihl. lie Barbosa, publicou mais o .seguinte, que deve addicionar-se d mesroa

Bibliotheca

:

62) Pratiea de aiguns moliros effi/Mtet para o ehrittao aleanfor um fer-

voroso e conslante amor a Jesus Christo e a Maria SatuUissima. Coimbra,

1764. 12.”

63) NORTE DE CONFESSORE8 . . . dedicado ao sr. ret D. Jodo III.

Lisboa, por Jorge Rodrigues 1546. 8.°

Taes sSo as indica^des confusas que nos legou Antonio Ribeiro dos San-
ctos (a pag. 126 da sua Mem. para a hist, da Typogr. no secuto xvi, inserta no
tomo VIII das de Litter, da Acad.J acerca de uma obra, de que ainda nSo vi

exemplar algum, e que a julgar (lelas referidas indica^des poderia ser tida como
portiigueza. ConsLa porem que d em lingua castelhana, e escripta pelo hespa-

nhol U. Francisc.0 de Monjon. No que nSo pdde (quanto a mim) deixar de ha-

ver engano e coiitradic^ao inanifesta, 6 na existencia do typographo Jorge Ro-
drigues simultaneamente com a data do anno 1546 em que se assigns a impres-
sSo do livro. Ja no preseiite volume, pag. 209, n.“ 64, disse o que convinha a

c.slc proposito.

NOTANIO PORTCEN8E. (Vej. Antonio Joaquim de Mesquita e MelloJ.

64) NOTICIA DO E8TADO DO BRASIL, e de sens verdadeirot li-

mites Sieptentrionaes e Austraes, segundo nossos primeiros deseobrimentos e de-

marca(0es. Escripta por um Ecclestastico .4mericano.

o titulo de um opusculo manuscripto, de 55 folhas ou 110 pag. nSo nu-
meradas, no fomiato de 4.*; o qual conservo em meu poder, tendo-o comprado
na venda do espolio do falecido Francisco Antonio Marques Giraldes Barba.

Ainda ignoro se 6 autographo, se copia; bem coino se o seu conteddo esU ou
nSo ja iinpresso. Come(a pelas seguintes palavras : « 0 nosso estado do Brasil

6 uma regiam ampUssima, etc. •—E finda como se segue; • a respeito das mais
na(ues europeas, para estas se desenganaram. >

65) NOTICIA DAS FUNCCOES E FESTAS com que em Madrid se

relebrou o desposorio da ser."* sr.‘ infanta D. Carlota Joaquina . . . com o

ser.'"' sr. infante de Portugal D. Jodo. Fielmenie traduzida do seu original im-
presso em Madrid, para satisfazer ao desejo dos bans porluguezes, etc.—E no
lim : Lisboa, na Oflic. de Domingos Gonqalves 1785. 4.° de'23 pag., sem folba

de rosto.

Tenho d'este opusculo um exemplar, enquadernado com outros em prosa
e verso, que foraiii publicados por occasiio da referida solemnidade. N’esta
collecfSo se comprehendem em um volume de quarto, alem de dezeseis com-
posifi'ies poeticas impres.sas em folhetos separados, as relayfles e noticias em
prosa descriptas na Bibliogr. Hist, do sr. Figanidre sob n.°' 544, 562 e 563.
Accre-sce a seguinte, que alii nao vejo mencionada:

66) Betacdo das festiridades com qM o ex."" Conde de Feman JVimez, em-
baixador de S. M. C., cclebrou n'esta cidade nos dias 15 < 18 de Junho os ftU-
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*« detj)o$oriot dot trt. Jnfanlrs de Portugal e Hetpanha, etc.—No flm : Lisboa,

na OfBc. Reg. Typ. 1785. 4." de 8 pag.

Contem ainda o referido volume mais uma rela{5o manuscripta, que se

iiititula:

67) Festejot feitos na cidade do Porto, aot felices despotorios dot terents-

simos trt. Infantes de Portugal e Uespanha, no mez de Juiuto de 1785. 4.* Com
20 folhas sem numera^io.

68) NOTICIA GERAL DAS 8ANCTAS INOCISICdES DE POR-
TUGAL, e Caialogo dot Inquisidoret. Lisboa, 1721. Fol.

E o titulo de uma obra, que no Catalogo da livraria de Lord Stuart en-
contro mencionada sob n.* 2022. Tudo por^ni me induz a crer que ella seja,

nem mais nem menos, os Calalogot e Noticia geral descriptos na Bibliogr. Hut.
do sr. Figanidre n.* 1489, enquadernados 4 parte depots de sepatsdos de al-

gum exemplar da CoUecgdo dos documenlot e memoriat da Acad, de Hist., noe
tomos I, m, IV e v.

69) NOTICIA HI8TORICA DAS ORDENS RELIGI08AS e Con-
gregofOet que existem em Portugal, com uma coilecf^ oeral de estampas, que
repreierUam at mesmas Ordens e CongregofOei, e noticia da epocha da tua intro-

ducfdo ou creofoo n'estei reinot, a inweafSo, tiluofoo e anno da fundagao dot

leut mosteiroi e conreniot. Lisboa, na Typ. de Bulbdes 1831. 4.“

D’esta ohra que devia publicar-se periodicamente em quademos de duas
folhas de irnpressSo, e scguindo a ordem alpbabetica, sdmente se imprimiram
us n.°* 1, 2 e 3, contendo ao todo 36 paginas, e acompanhados de doze gravu-
ras coloridas, que representam as seguintes Ordens ou Congregafdes : Agosti-

nhos calpados, Agostinhos descal(os, Arrabidos, Bentos, Bernardos, Brunos,
Capuchos de Sancto Antonio, Capuchos da Concei^o, Barbadinhos (Capucbi-
nbos) francezes, Barbadinhos italianos, Carmelitas cal^ados, e Carmelitas des-

cal(os; todas acompanhadas das respectivas noticias.—0 pre;o de cada qua-
demo era de 480 reis.

Eim poder do sr. Figani^re vi um exemplar dos ditos tres numeros im-
pressos, ao qual, se annexaram mais seis gravuras al4m das que deixo indica-

das, concernentes 4 illustra{4o de outros tantos artigos que oeviam seguir-se,

mas que n4o chegaram a sahir do prelo em razSo de ficar interrompitu a pu-
biicafAo da obra, provavelmente pela mudan^a politics de 1833.

NOnCIAS 8UHHARIA8 dot mittoei da Coekindtina, etc. (Vej. P. Ma-
nuel Ferreira.)

70) NOVELLAS ORIGINAES E TRADUZIDAS, de varios generoe.

Vei. no Dicdonario os artigos Alexandre de Guemao, Gotpor Piret Re-
bello, MaUheut Ribeiro, Jeronymo Moreira de Carvalho, Manuel Marques de Re-
zende, FV. AiUonto de Escobar, Frcmcitco Rodrigues Lobo, Manuel Qiiintano de
Vatconcellot, Fr. Lucas de Sancta Catharina, Joao de Barrot, BaUhatar Gon-
mlvet Lobato, Femdo Alvares do Oriente, Francisco de Moraet, Bernardino Ri-

beiro, P. niodoro de Almeida. D. Felix Moreira de Monroy, Diogo Ferreira

Figueiroa, Carlot Ferreira, Gomes de Sancto Estevam, no supplemento Anto-

nio da Silva, etc., etc.

Pareceu-me conveniente apontar aqui as seguintes, de auctores anonymos,
e de que na minha collec;4o conservo exemplares entre outras miscellaneas,

apezar de sua pouca importancia;

Novella ditparaloria do Gigante tonkado, obra jocoteria para divertimento

dot curiotot. Eicripta por A. S. C. Lisboa, por Pevo Ferreira 1745. 4.* de 8
paginas.

Historia nova do imperador Carlot Magno, e dot doze pares de Pranga. Por
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J. A. R. Lisboa, por Pedro Ferreira 1742. 4.* de 31 pag., com uma gravura
aberta em madeira.

Vida e famotas aepies do ctUbre Come Manhoso, em que se relala a sua

ambifdo, trabaJJios, miserias e bgrot em que cahiu. Lisboa, Typ. Lacerdina 1807.
4.° 3 partes, contendo cada urn onze pag.— Creio que ha edi(io mais anliga.

Hisloria rerdadeira, acotUecida no reino do Algarve, na mud te referem os

suecessos de uma virluosa dama, no tempo que foi escrava do Jmperador dos

lurcos. Lisboa, na OfGc. de Jose da Silva Nazareth 1785. 4.* de 32 pag.— Tent

sido varies vezes reimpressa.

Historia nova, famosa e exemplar da Hespanhola ingleza, traduzida da lin-

r
ia hespanhola no nosto idioma portuguez, e dada d luz por Reinerio Boeache.

isboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa 1784. 4.° de 48 pag. innume-
radas.

Vida de Lazarosinho de Tormes; historia enlretenida, novamenle feita e

traduzida do castelhano em portuguez. Parte 1.* Lisboa, na Offic. de Jose da
Silva Nazareth 1786. 4.° de 16 pag.

71) • NOVELLI8TA BRA8ILEIRO, ou Armazem de Novellas etcolhi-

das, contendo as composifOes mais afamadas dos melhores auctores modernos da
eseola romantica sobre novellas, assumptos e recordagOes dos mais brilhantes fa-

etos da hisloria dos povos, viagens, memorias, anecdotas e charadas; poesias,

revista das ultimas modas, theatros, etc. Omado com 26 finissimas gravuras his-

toricas, de modas e de bordados. Kio de Janeiro, 1851. 4.* gr. de 208 pag.

—

Sahiu periodicamente, com o titulo de Novo Gabinele de IMlura.
D esta collec(So, que custa no Rio de Janeiro 10:000 reis, possuo uin liello

exemplar, que me foi ofTerecido graciosamente com varias outras obras puhli-

cadas modernamente pelos editores, os srs. E. & II. Laemmert.

NUNO ALVARE8 PEREIRA PATO HONIZ, poeU e litterato distin-

cto, foi natural de Lisboa e n. no sitio do Arco do Cego a 18 de Septembro de
1781. Seu pae, Manuel Moniz Pereira Pato Guerreiro Velho de Horaes Perdi-

gSo, fidalgo da Casa Real, era capiUo-m6r de ordenan^as das nove villas do
Ribatejo do sul, e foi juiz de fOra nas de Aldeagallega e Torres-Novas, segundo
affirma Jose Maria da Costa e Silva, amigo intimo e grande adtnirador do poeta,

em uma noticia biographico-critica, que a seu respeito inseriu no Rammhete,
volume VI (1843), a pag. 203, 210, 217, 225, 234 e 242. Instruido no curso de
humanidades, que frequentara com aproveitainento nas aulas publicas do ex-
Undo inosteiro de S. Vicente de F6ra, c iniciado no culto das musas por Bo-
cage, a quern tomara de principio por guia e modelo, Moniz' mais disposto a
traclar letras, que a entregar-se aos cuidados da vida material, e is obrigagOes
domesticas, se[»rou-se da mulher com quern, mau grado sen, o haviam liga-

do conveniencias e interesses de familia. Venffidos ou alienados do modo que
Ibe foi possivel os bens de um vinculo, em cuja administragio succedira por
morte de seu pae, viveu durante alguns annos como que excinsivamente dos
fructos da sua penna, ji compondo dramas e elogios para o theatro, ji redi-

J

indo jornaes politicos e litterarios, etc. Emulo e inimigo irreconciliavel de
ose Agostinho do Macedo desde 1805, ou talvez mais cedo, foi o seu mais te-

tnivel adversario, combatendo-se e iniuriando-se um a outro reciprocamente
perto de vinte annos continues, em folhetos e papeis impresses e manuscriptos,

onde a critica litleraria degenerava nio poucas vezes em satyra pessoal. Pede
porim a verdade que se diga, que n’esta parte as provocapdes partiam quasi

seinpre de Macedo. Quando appareceu a Agoainhetda em 1817, ji os Burros
corriam desde alguns annos pelas inSos de todos; e i composigSo do Anti-Se-

bastianista precedeu a da comedia 0 Sebastianista desengatusdo d sua custa, re-

presentada em 1810 ou 1811 nos theatros publicosi

Sobrevindo a revolupio de 1820, Moniz que desde longo tempo profes-
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sava os principios por ella inau^rados, votoo-se com ardor a sustental-a, e o
seu Portugtus Cofulitueional foi a primeira folha politica que appareceu em
Ljaboa, ainda em Septembro d'esse anno, continuando-a diariamente por mail

de dous annos, com interrupt apenaa de alguos mezes em qae esteve empre-
gado como red^tor do Diario <Uu C(Srtet.

Eleito Deputado as Cdrtes ordinaiias de 1891-1893 pelo circnlo de Setu-

bal, tornou-se notavel n’este coogresso pelo modo como advogou alguns pro-

jectos, eotre elles o da aboli(So da Intendencia geral da policia, effectivamenie

decretada, e mais ainda pela parte activa que tomira nas mui debatidas discus-

sdes suscitadas pela quesUo do joramento da rainha D. Carlota. Estas causas,

de si bastantes para malquistal-o nos animos dos partidarioa do regimeo abso-

luto, foram talvez aggravadas pela preponderancia que Ibe suppunham na Ma;o-
naria, como Secretario que era do (irande Oriente Lusitano. 0 facto i, que logo

depots da jornada deVilla-franca foi mandado sahir de Lisboa para o sul do
Tejo (vej. o supplemento ao n.* 169 da Gateia de 11 de Julho de 1893) ; e d’ahi

a pouco degradado para a ilba do Fogo, uma das de Cabo-verde, onde os des-

goetos e a insalubridade do clima llie abreviaram os dias de uma existencia

valetndinaria. Morreu, segundo dizem, em 1897.

Jos4 Maria da Costa e Silva em uma nota (p^. 396 do tomo i das suas

Poe$ias, impressas em 1843) diz, e o repete em mais alguma parte, que Moniz
•expinira na ilba do Fogo no mesmo dia em que partia de S. Thome uma su-

maca, em que o govemaoor o mandava buscar para o trazer comsigo para Lis-

boa*. SSo iSo repetidos e frequeutes os descuidos e lapses d'este escriptor, ou
porque a memoria o nSo servisse a ponlo, ou porque con&asse demasiado em
alheias informa(des, que e mister duvidar sempre dos factos por elle narrados,

quando Ihes falte o testemunbo de abonador mais seguro. No caso subjeito,

nto sei que conceilo de verdade possa dar-se iquella romantica e singular coin-

cidencia, sendo, como e, certo que desde 1894 em que tomou posse do govemo
da ilba de S. Thome JoSo Maria Xavier de Brito, ate ser este rendido em 18%
pelo successor Joaquim Bento da Fonseca, nSo houve ensejo para a vinda a Lis-

*

boa de algum govemador da referida ilba!

Na opinilo do mesmo Costa e Silva, que nem lodos jolgarSo totalmente

exempts de parcialidade, attentas as rela^des de amisade e convivencia que li-

gavam os dous poetas: «Pato Moniz deve ser considerado como um dos mais
correctos escriptores da nossa litteratura modema. Sabia perfeitamente a lin-

§
ua que estudkra afiSncadamente nos classicos, e com especialidade em JoSo
e B^os, de quern foi admirador enthusiasts. Confessdmos porem que o seu

demasiado escrupulo grammatical prejudica Ss vezes a sua versi6ca(4o, porque
mui a miudo pani nSo supprimir um artigo, on uma conjunc(jo, diz em dous
versos ou em verso e meio o que podia dizer em um mais energico e mais con-
cise. Nio deixa porem de ser em geral apurado e harmonioso versiQcador, e

n’esta parte digno discipulo de Boi^e, cuja escfaola como poeta lyrico deixara

depois, para seguir a de Francisco Manuel.
•0 seu estylo poetico tern muita similbanpa com o de Lamartine, nSo

obstante estarmos certos de que elle nunca leu obra alguma d’aquelle poeta

francez. Como elle prefere dizer as cousas ao pintal-as, e descde as vezes eni

uma metaphysics pouco intelligivel. Tambem quizeramos que, como elle, nto
amontoasse tanto os epitbetos no fim dos versos, o que de ordinario os toma
um tanto languidos.

•Moniz era um poeta de mais gosto que genio; mas de um talento mui
fecundo. Escrevia com admiravel facilidade, e tentou quasi todos os generos

de poesia; e se em alguos nto foi sobresaliente, em nenhum d despiciendo.

Pordm a poesia lyrica parece ser aquella para que tinba mais decidida voca-

(to; i n’ella que mostiwido-ee digno discipulo oe Francisco Manuel e de Ho-
racio, mereceu um logar entre os nossos poetas de primeira ordem. As suas

lyras tdem toda a chistosa sensibilidade e araudono de Gonzaga, com mais e$-

TOMO VI 90
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colha na lioguagem, e niais apuro na versilicagSo. Nas odes pindaricas segoiu

0 trilho de Antonio Diniz, cscrcvendo-as eni ostrr)phes rythmadas; mas 4 mais
variado iias ideas, mats alrevido nos sens vuus, menus trivial nas riinas, e mais
roelodioso no verso. Na anacreontica junta como o poeta de Teos a pbilosophia

com a gra^a, a paixao cum o entliusmsmo, e a facdidade com a corrccf^o. As
suas odes horacianas situ as mais perfeitas das suas composi(0es; enthusiasmo,

sublimidade, e novidade de pensameiitus; desordem artificiosa; digressOes va-

riadas e rapidas, sentciifas profundas; espirito patriotico e de libenlade; elo-

quencia pura e imaginosa ; compara^des brilbantes; inetaphoras atrevidas; com-
binafSo harmuniosa de diversos metros; uin tom verdadeiramentc lyrico; eis

aqui us dotes corn que Muniz atavia as suas odes, ou cante us heroes da pa-

tna, ou a fomiosiira das damas, ou derrame as instruc^dcs da moral, ou inve-

ctive os vicios du seculu, ou maldiga a tyrannia, ou cubra de flores os altares

da amisade, ou prantOe subre as cinzas d'aquelles que Ihe foram caros, ou linal-

roente renda homenagem de louvores .aos paes da nossa poesia, que nos poli-

ram a lingua e immurtalisaram as nossas cuusas.»— Queni quizer vcr o reverse

da medalba, Ua as criticas de Josd Agostinbo.

Segue-se a resrnha, tal qual pude formal-a do tudas as cumposi^les, tanto

em verso como em prosa, que de Uo precomsado poeta vieram au muu conhe-

cimento. Dividi-a segundo a ordem que se me amgurou mais natural, guar-

dando em cada uma das divisdes a cbronolugica da publica^au dos escriptos res-

pectivos.

OBBtS El nRSa

72) Congratulafio a Patria. Ode. Lisboa, na nova Offic. de Joio Hodri-
gues Neves 1808. &.° 14 pag.

73) A queda do Detpotismo: drama para u representor no theatro da nta
dos Condes, dia dos fauslissimos annos de S. A- R. o Principe regente noiso

senhor. Lisboa, na Imp. Hegia 1800. 4.° de IS pag.— Sahiu, liem como alguns

dos seguintes, so com a indica^^o das letras iniciaes do seu nome: «N. A. P.

P. M.*— Conserve d’esta producfSo urn exemplar, annotado com varias ol>-

servafdes satyricas, escriptas nas margens das folbas pela propria mSo de Josd

Agostinbo.— Foi reimpresso no Rio de Janeiro, Imp. Regia 1810. 4.° de 15
pag., e d’esta reimpressdo tenho tambem urn exemplar.

74) A gloria do Oceano: drama para se rej^esentar no theatro dama
dos Condes em obseguio ao dia natalicio de S. M- B. elrei Jorge lU. Lisboa, na
Imp. Regia 1809. 8.° de 19 pag.

75) A estancia do Fado : drama para se representor no theatro da rua
dos Condes em apptauso dos feiizes desposorios da ser."“ sr.“ princeza D. Maria
Theresa, com o ser.”’ sr. infante D. Pedro Carlos de Bourbon e Braganga. Lis-

boa, na Offic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1810. 8.° de 16 pag.

76) Elogio recitado no theatro nacional da rua dos Condes no dia do be-

neficio de Victorina Jose Leite, entdo gravemente enfermo, a 29 de Novembro de
1810. Lisboa, na Offic. do Joaquim Thomas de Aquino Bulhdes 1810. 8.° de
8pa^.7)

Versos, que d memoria e aos amigos de Victorina Jose leite, com par-
ticularidade ao sr. Uanud Jose da Silta Servo, 0. D. C., etc. Lisboa, na Imp.
Regia 1811. 8.* de 14 pag.

78) Dos triumphos bretdes se apraz Diana: drama para se representor

no theatro da rua dos Condes, em celebraguo do fausto natal de S. M. B. (Jorge III).

Lisboa, na Offic. de Joaquim Thomas de Aquuio Bulhdes 1811. 8.* de 16 pas.

79) 0 me: das flores: drama para representor a Sociedade nacional do
real theatro de S. Carlos, em applauso dos fauslissimos annos da ser." senhora

D. Carlota Joaquina, princeza ao Brasil. Ibi, na mesma Offic. 1812. 8.° de 21
paginas.

80) 0 throno: drama para se festejar no real theatro nadonal de S. Car-
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lot 0 sfmprr faustismmi) anniremario ir S. 4. H. o Principe regente de Portu-

gal. Ilii, na itii-sina OHic. 1H|2. 8.“ tie 21 pag.

81) 0 nume: elogio ilrnmatim, que ilejen.^ da batalha das .irapilet, tiindo

a Lisbon o sm renecdor, lj>rd Afarf/tie: de Welliniiton e Torres-redras, etc. Em
obsequio de too fimsla cindn se representnu no real Ibeatro iiacional de S. (jar-

los. Il)i, iia iiiestna Oflic. 181.1. 8." tie 18 paj;.; a ipie se Sf};iu'in de pag. 19 a

15; Versos que pelo mes.no ptausiret motiro, juntos am o drama se distribui-

ram no dilo Ibeatro.

82) Elogio para se rccilar no real Ibeatro nacwnal tie S- Carlos, em ap-
plauso do semjnre feticissimo annii'ersario de S. A. It o Principe regente d'estes

reinus, etc. Ilii, na niesitia Ollic. 1811. 8.” de 12 pag.

No Exaine analytten e parollelo do Oriente, etc.

.

pag. 145, aGBnna elle que
dcsde Dei’.eiiibro de 1808 ate ISI.I cscrevtlra n’esle gciiero ipiarcnla e tanUs
cniiiposiedes, que lodas sc represciitaraui. Imprcssas iiao consta que cxistam
senao .as iiue licam iiiencionadas.

81) Ode pindarica ao ill
““ e ex."' sr. marerbal general Marquez de Wel-

lington, etc. Lisboa, na Imp. Ilegia 181.1. 4." de 14 pag.— Ksta ode, que co-

inet'.a: «Delphico lavrador com rico arado, elc.» dcu largo a.ssiinipto a critica

mortiaz e cbistosa de Jose Agoslinim, que a analysou miiidameiite no 8emtina-

no de instrvcfdn e recreio, comn se pode vcr no tonao ti tl’esse periodico, a
pag. 189, 222, 238, 254, 271, 288, 101 o 110. — b' na dita odi‘ que se encon-
tram aquelles dous famosos versos:

«Sao proras ilo que cu dtgo

Ruli9a, Radajos, Pombal, Radrigo>

que fir.aram como que elernisados, depots que o padre os tomara para fecho
obrigado dos artigos que escrevia setnanalinente contra I’ato nt> Espectador Por-
luguez, durante dous annos succes.sivos!

84) Etmiro, salyra escripta eiti 1812, e que sc imprimiu em Londres
n’esst; anno, ou no iinmediato, creio qtic sein o nonie do auctor.— 15 uina vi-

rulenta invectiva contra Jostl Agostinho de Macedo, com uma dedicatoria em
pro.sa ati mitsmo Ilererendo Ex-frade, rxdga o Mestre-Soliloquio, ou o Camoes
da Bombarda. — CoinpOe-se a satyra de 405 versos hendecasyllabos, e acoin-

panham-n'a quarenta e duas notas illustrativas em prosa, alguinas assas exten-

sas. A cste escripto, que foi percurstir da Agostinheida, publicada mais tarde,

allude Macedo em uma nota a pag. 12 do seu poema Novo Argonauta, edigio
de 1825. Os cxemplares impresses sSo rarissimos, e nunca pude atg hoje ver
algum. Conservo uma copia manuscripts, que ha mais de quinze annos tirei

de outra, que possuia o meu finado collega Josg Pedro Nunes. A essa copia

ajuntei cinro sonetos ineditos, que Pato escrevgra contra o seu emulo em 1806,
censurando a sua versSo das Odes de Horacio; e outro escripto em 1801 contra

a tragedia Zaida.

85) Fersos gratulaiorios, que aos srs. subscriptores para a bene/icmcia a
favor dos officiaes e companbia do nario Balsemdo, incendiatlo em Pernambuco,
em 21 de Janeiro de 1810, etc. Lisboa, na Imp. Regia 1816. 8.» de 11 pag.

86) ApoAeose da auguslissima rainba D. Maria I de Portugal. Lisboa,

na Imp. Regia 1816. 4." dfe 29 pag.

87) Agostinheida: poema heroi-comico em note cantos. Londres, impresso
por W. Flint, Old Bailey 1817. 8.°, ou 12." gr. de vii-182 pag.— Sem o nome
do auctor. Ha segunda edi(ao,feita em Lisboa pqr Jo4o Nunes Esteves, penso
que cm 1834, no formato de 16.' pequeno, mais incorrecta que a primeira,

inferior em todo o sentido, e na qual (se bem me recordo) foram atg suppri-

midas as notas em prosa, que aconipanham aquella. NSo o affirmo, por nSo ter

presente urn exemplar de que me aesOz ha miiitos annos.

A proposito o’este poema diz Costa e Silva, nSo sei se com alguma exa-
gerapSo: *Que a elie cane de justipa entre os nossos poemas heroi-comicos o

20 .
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logar immediato ao Hytsope de Antonio Dinia, ao qual se 6 inferior na aegSo
dramatica e na variedade dos caracterea, i roui superior na vetsificatSo, e na
poesia d'estylo >.

86
)

Vertot coniagrados d taudosa mmoria da tenhora D. Ftrmtna Car-
lota da Silva Serra, e offerecidot pela amitade a teu etpoto o unhor Antonio

Jote Gonfolves Serva, e ateu pae, o lenkor Manuel Joii da Silva Serca. Lisboa,

na Imp. Regia 1817. 8.° de 3o pag.—Contom um Pranto, anonymo, mas que
se diz ser de Gon^aJo Josd Rodrigues Vianna, e cinco Epitlolat ae Pato Moniz.

A edifSo constou apenas de 176 exemplares.

A Apmrw^: poema elegiaco em oualro cantos, consagrado d memo-
ria da senhora D. nrmina Carlota da Silva Serva. Lisboa, na Imp. Regia 1818.
8.0 de 64 pag.— Sahiu uma analyse e juizo critico iicerca d’este poema, por
auctor anonymo, pordm amigo e admirador do poeta, no Observador Porits-

guez, tomo i, pag. 138 e seraintes. Da Apparicao foi editor o reUgioso capu-
cbo Fr. Uenrique de Jesus t^a, e tiraram-se iS6 exemplares.

Ato aqui as poesias de Honiz, que existem separadamente impressas em
volumes ou folbetos. Agora as que se encontram disseminadas em obras de
outros auctores, em collecfdes peiiddicas, etc.

No folbetoA virtude Umreada, de Bocage fDiccionario, tomo v, n.° H, 1026)

a pa^ 34, vem uma ode de Moniz ao mesmo Bocage.

Na CoUeegdo dos novas improvisos do mesmo (Dieeionario, ibi, n.* M, 1025)
vem de Honiz tres sonetos a pag. 31, 32 e SO; e uma epistoia a pag. 72.

No Correio da Peninsula, do qual Honiz foi um dos redactores em 1810, a
pag. 93 do volume ii vem um soneto seu; e a pag. 385 uma ode.

Na CoUeegdo dos versos, e descrip^ dos guadros allegoricos, etc., mandada
imprimir por Jos6 Pedro da Silva fDiccionarto, tomo v, n.° 4518) vem de Pato
Honiz as poesias seguintes:

Onze sonetos, a pag. 32, 34, 35, 40, 70, 77, 78, 92, 103, 116, 123.

Oito odes, a pag. 111, 128, 152, 173, 183, 191 e 198.

Em um folbeto, mandado imprimir pelo mesmo Josd Pedro, Tomaudo a
Lisboa em Janeiro de 1813 o sr. marechal general Lord Wellington, etc.

v^m de Pato Moniz uma ode e um soneto.

Em outro folbeto do mesmo, A 12 de Outubro, faustissimo dia natalicio

de S. A. R. Principe da Beira, o senhor D. Pedro deAJcantara (1812), vem de
Pato Honiz uma ode e uma cantata.

Em outro dito, Kersos no dia 13 de Maio de 1813, faustissimo anniversa-

rio de S. A. R. o Principe regente, vdm de Honiz uma ode e um soneto.

Em outro dito. Versos no dia iS de SeptenUnro de 1813, quinto anniversa-

rio da restauragdo d'esles reinos, etc. v6m do mesmo uma ode.

Em outro dito. Versos no faustissimo anniversario de S. A. R. o Principe
regente (1814), v£m do mesmo uma ode pindarica e dous quartetos.

No Passeio, poema de Josd Maria da Costa e Silva, impresso em 1816, de
pag. XXIX a xxxii vem uma epistoia de Honiz ao auctor.

No Observador portugues, obra de erudigao e reereio (1818-1819), de que
foi collaborador, vem entre muitos artig|os de prosa as seguintes poesias

;

No tomo I, a pag. 158, a ode 3.* do livro 1.* de Horacio, traduzida em
egual numero de versos.

A pag. 175, a ode 19.* do livro 2." do mesmo, similhantemente traduzida.

A pag. 205, uma ode original, Sobre a inveja.

No tomo II, a pag. 6
, a ode 3.* do Uvro 3.° de Horacio, traduzida como as

antecedentes.

A pag. 34, um apologo, 0 elephante e o rhinoceronte.

A pag. 44, uma epistoia a Goncalo Josd Rodrigues Vianna.

A pag. 54, uma ode traduzida de Vernes.

A pag. 63, um apologo, A giboia e o macaco.

A pag. 75, uma ode, extrahida do poema A Creagao, de Vernes.
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A pag. 99, uma ode, extrabida do Afutarim de Wieland.
A pag. 107, a ode 2.* dos epodos de Horacio, traduzida.

A pag. 116, um apologo, A rapo$a e as gaUinJuu.

A pag. 138, a ode 2.* do livro i." de Horacio, traduzida.

No tomo III, a pag. 34, uma ode d Primavera.
A pag. 19, outra ode a D. Num Alvares Pereira.

A pag. S4, outra oot Lgt^t portuguezes.

A pag. 86, outra d Poesia.

A pag. 66, um apologo, 0 cao, o pato e o melro.

A pag. 103, otttro apologo, A gralha e a arara.

A pag. 108, outro, 0 pisco.

A pag. 116, outro. Os dous gozos.

Todaa estaa poeaias foram depois copiadas do Observador para o Rama-
Ouie, code ae acham rejiroduzidas em vanoa nomeroe, cuja deaigna^ omitto
para evitar maior prolixidade.

0 que deixo deacripto, e qne existe inipresso, constitue apenaa uma exi-
gua parte daa numeroaas composifdea metricaa de Pato Moniz. A totalidade daa
auaa obraa manuacriptas e autograpbaa, que por muito tempo ae julgaram per-
didaa, ou extraviadaa em Cabo-verde, foi encontrada casualmente em Usom,
haverd talvez dezoito annos, pelo meu jd citado college load Pedro Nuuea. Elle
as aalvou do destino que Ihea estava apparelbado na loja de um fabricante de
mechaa, a cnjo poder tinbam ido parar. Compradaa a peso, a razdo de 80 ou
100 rdis por arratel, o meu amigo as trouxe para sua casa, contentisaimo do
acbado, e as conaen-ou por alguns annos, atd cedel-as em 6m, mediante uma
compenaafdo razoavel, a um irmSo do defunto poela (empregado por ease tempo
no Hinisterio da Guerra, e que boje d tambem falecido, aegundo ouvi), o qual
sabedor da existencia de t^ manuscriptos, deaejava havel-os para si a todo
0 cuato.

Entre essas composites, escriptas em quadernos irregulares, cbeios dc
eroendas e entrelinhas, bavia materia baatante para seia ou oito volumes de im-
preaado no formato de outavo grande, e de arrazoado tamanbo.

S6 os tomoa i e n, que comprebendiam as poesias Iwicas, estavam jd or-

denados e diapoatos para o prelo, onde o auctor pretendeu fazel-os entrar em
1818, comepando por elles uma edi(So complete das suas obras, que os suc-

cesses subsequentes o impediram de realiaar. Abria o tomo i com uma longa
e bem trabalbada introducfSo, na qual ndo sd tractava em geral dos preceitm
e regras poeticas, e do seu desempenbo nas diversas especies da poesia lyrica,

mas oflerecia um resumo biatorico-critico da nossa litteratura poetics, res-

tricto comtudo ao genero lyrico, objccto particular do seu estudo. Apreciava
cm particular o mento e mialidades dos nossos poetas, tides por melbores n’este

genero, tanto dos ebamaoos quinbentistas, como dos modernos e contempo-
raneos, comparando-os respectivamente, e fazendo dcerca do genio e estylo de
cada um considera;6es mui sensatas e judiciosas. D'estes juizos criticos roc te-

nbo utilisado por vexes, inserindo-os nos logares competenles do Diccionario.

Kalando de si proprio, diz o auctor: 'Desde os primeiros annos dado a

poe*i^ por oni gosto, por uma inclinafSo que insensivelmente me levou apoz
si, e por algumas particulares circumstancias impellido a cul6val-a, tenho re-

corrioo a penna sobre o papel por maneira que, se eu fosse Uo feliz ingenbo e

Uo letrado quanto bei sido copioso escriptor, seria um dos primeiros poetas
portugnezes!

»

A collecfSo abrangia ensaios em quasi todos os generos, inclusive o dra-

matico. Havia quatro tragedias originaes e varias traduzidas; algumas come-
dies; mais de duzentas iabnias ou apologos; e alem das iKiesias propriamente
lyrieas muitas outraa qne por estylo vulgar se usa classiiicar como taes, isto 6,

sonetos, epigrammas, epistolas, satyras, elegias, idyllios, etc., etc.

Bem que ineditas, farei aqni menpSo especial das aeguintes, que possuo:
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90) Thermacia, trngedia em cincn ados, ciijo assuinpto iS tirado da hislo-

ria do baixo-imperio.— Copia por mim evlrahida do autographu, que devc
existir na coilec^iio citada.

91) Os Captivos portiiguczes tm Argel: drama em tm ados, composlo ao
quo parece enirc I’ato Moiiia e JoSo Bernardo da Rocha. D'u Jos6 Agosliiiho

que mra palea<la iia primeira reprcsentafao.—0 auto(.'rapho nSo exislia na
collecjao, neni tao pouco a cupia. A quo tenho foi (la niais dc vihle annos ti-

rada de outra, que havia em seu poder urn amigo, nmi curioso e amador d’esta

especialidade.

92) 0 Anti-Sebaslianisla desmasrarado ; drama em Ires ados.— Satyra on
desforro pessoal contra Jose .Agostinho, provocado pela comedia d'estc 0 S«-

baitianisla desmganado d suti m/a.— Po.s-suo de muitos annos o autographo,
e d’elle nSo sei que h.ija copia, nem ao inenos na collecfao citada. focripto
quasi todo da letra de Muniz, ha comtudo alguma cousa da de Joan Bernardo,
o que persuade a crer que e.ste tivera egualuiente parte na coniposi(So.

ESGRIFTOS £ PROS!

93) Correio da Peninsula, nu noro Telegrapho. Lisboa, na hup. Regia
1809-1810. 4.’— Folha periodica, publicada nas .segundas e quint^ feiras.

Forma ao todo dous volumes. Foram redactores a.ssociados Pato Moniz e JoSo
Bernardo da Roch.'i, sendo d’aquelle os artigos inarrados no fim com a inicial

• M. », e pertencendo a este os que tein por divisa »J. B. •

94) Rcfula(uo analytka do foUieto que rscrereu o rnerendo Jose Agostinhn

de Macedo, e intitulou «Os Sebastianista.s». Pelos rrdadores do "Correio da
Peninsula* Jodo Bernardo da Rocha e Kuno Alrares Pereira Palo Moniz. Lis-

boa, .sem designafSo da Typ. M UC.CX (devendo ser MDCCCX). 8.“ dc 62 nag.

95) Jusla impugna^ do celebre syltogismo, que apoiou o limro • Os Sebas-

tianistas. » Por Jodo Bernardo da Bocha e Niino Alvares Pereira Palo Moniz.
Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.“ de 15 pag.

Jos6 Agostinho respondeu com o Inrentario, e a Jusla Defensa (vcj. no
Diccimario, tomo iv, os n.°* J, 2288 e 2291.)

96) Erame eritico do noro poema ej)ico inlilulado • 0 Gama •, que as ciii-

zas e manes de Luis de Camues, priiicipe dos pqelas, dedicam como em desag-

graro, os anligos redaclores do "(Correio da Peninsula* Jodo Bernardo da Hn-
clia e Nuno Altares Pereira Pato Moniz. Lisboa, na OtTic. de Joaquim Rodri-
gues de Andrade 1812. 8." de 84 pag.— Tern no 6m como advertencia a decla-

rafSo de que iria • .sahindo por folhetos a analyse mais circumstanciada de cada
uDi dos cantos do mesnio poema, cnmparados com os do immortal t^mdes *.

Eita promessa porem nSo rbcgou a ser cumprida.—Josd Agostinho respondeu
a esta obra com o Exame e.raminado (vcj. Diexionario, tomo iv, n." J, 2.103).

97) Exame analytico c paralteto do poema «Oriente» do reverendo Jose

Amslinho de Macedo, com a Lusiada de Camues. Lisboa, na Typ. I^acerdina
181.'). 8." de vm-3.'>6 pag.

Para responder a esta critica publieou Jose Agostinho o Espectador por-
tuguez, que duron dous annos, tnazendo em todos os numeros o artigo obri-

gado Pato, no qual dizia elle ir desfiando o Paraltelo aos bocadinhos, e provo-
cando com seus ataques e insultos pes.soaes novas represalias de Pato no 04-
serrador Portuguez, atd sereni ambos os periodicos supprimidos por ordem do
governo.

98) Som no Padre Jose Agostinho de Macedo em resposta d sua ultima carta

ao redactor Lopes, pelo Censor Lusitano Senior. Lisboa, na Imp. de JoSo Ba-
ptista Morando 1822. 4.“ de 13 p,ag.—Jose Agostinho aOirma em urn dos seus
opusculos ser esta ol)ra de Pato Moniz (valha a verdade!) e a ella retorquiu com
o folheto Mais um quarto de palarra sobre o Padre (Diccionario

,

tomo iv, n.* J,

2326).

99) 0 Portuguez Constitucional. Folha politica, que come^ou a publi-
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car-se cm Seplembro de IWO. c sendo dcpois mterrnmpida por alfpins mezes,

voltoii a sahir, .<«');undo crcio no principio dc ISii, comotituln: 0 Portuguez

CoimtiluctniKil reyfnrrailii. A rollcci.'Ao forma trcs volumi's no formato de folio.

100) Jornal da Socifdadt Pnlrtolica-LtUrrarin de Ltibna.—Vej. o que digo

acerra d'esla publicario no toino iv, n.* J, 2i;tO.

Aiem d’cstes foi collaliorador no jieriodiro (Mmertador Portuguez (vej. o

artigu roniui'b ntc na letra O). Alii se enrontrarn nmitos arligos sens em prosa

c verso, rubricados com o scu app<!llido.

Sao tambcni suas as Carlas de Orestes insert.as no Portuguez de JoSo Ber-

nardo da Hoclia, luino i, pag. tonio iv, pag. 3, etc., c(c.

• NL'NO ALVABE8 PEBEIKA E 80U8A, scgundo Tenente de Ar-

tilhcna, Alomno do curso inalbmnatico na Ksrhola central do Kio de Janeiro.

— ^ natural da provinuia do Maranlrlo, onde nasceu cm 12 dc Agosto de
18.16.— E.

101) Folhas soUiis. Itio dc Janeiro, Tjp. dc (juirino St Irmio 1860. 12.*

gr. de iv-xn-102 pag.— Coniem esle livrinho dezenove trechos escriptoa em
prosa, mas que pola.s ideas e sentimento, e pciu colorido do est^lo e da dic(Ao

rorrcspondein a outr<is tantos pequcnosc,antos lyricoseelcgiacais.— 0 volume

6 precedido de urn csludo critico pcio sr, dr. Anrcliano I'andido Tavares Bastos.

IJutra apreria^'Ao, egualnientc lisonjeira para o auclor das FuUos, sahiu na Ae-

Dtsla Popular do Kio dc Janeiro, lomo i.x (1861), pag. 71 c s»!guintes, polo sr.

dr. A. J. de Maredo Soares.— () Jornal do Commerao, Correio da tarde e

Diario do Bin de Janeiro mencionaram taiiilicin bonro.samenle csla publicafSo

em varios arligos.

Tem .sido rollabnrador cm alguns |>erio<licoa litterarios, e inais parlicu-

larmentc no Jornal do liecife, em 1‘ernamliuco, e na citada Bevala Popular,

onde se encuntram varios artigos sens em prosa e verso.

Tambem no Parnaso Maranhense. impresso cm 1861, se encontram poesias

suas a pag. 22, 227 o 220.

NlJiMO BARRETO FlIZEIRO, natural da cidadc do Porto. Viveu no
estado de casado, e fundou o convetilo das religiosa.s da 0)ncei{4o no logar

de Carnidc.— M. sem desccndcncm a 26 de Bezeiuhro dc 1702.— E.

102) (C) Vtda de S. Joao Erangelisla. Dedicada d muito alia e muitopo-
derosa rainha a senhora D. I.uisa Maria. Franeisra, Josepha, Margarida, Hya-
cinta, Manoela de Gusman el huetin. Lisboa, por JoAo GalrAo 1682. 4." de
viil-.1;<2 pag.

li urn poema beroico, que consta de doze cantos em oitavas rythmadas,
cujo preco regular lem chegado segundo crcio ate 800 reis.

103) fC) Vida da gloriota nrgem, a madre Sanela Theresa de Jesus, fm-
dadora e reformadora de Carmelilas desralfos e desealfas. Lisboa, por Francisco
Villela 1691. Fol. de xii-4.32 p.ag., afdra ,is do indicc final.

IF'i pelo exemplar quo ^.ssuo IKK) rdis, a urn individuo particular, que
algum tempo antes o comprara a inintia vista por itOO reis! I!

104) (C) Pratica entre lleraelilo e Democrito, referida por Nuno Barreto
Pkzeiro, deilicada a alipiem que a lea Itoma, por JoSo Jaime Komarek 1693.
8." de vni-182 pag.

Creio scr esta da.s tres obra.s conbecidas do auctor a mais rara de todas.

Pelo menos e certo que nio vi d'ella ate agora outro exemplar, senSo um que
ha annos comprei, e que fdra da escolhida livraria do nosso distincto advo-
gado Pereira e Sousa.

Do que diz o auctor na dedicatoria e prologo d’esta Pro/tca concluo, que
elle chegAra a imprimir a Vida da Madre Leoeadia que Barbosa na Bibl. di
como manuscripta : alii diz que a dedicira a el-rei D. Pedro II. Sendo assim,

ou foi a obra mandada supprimir depois, ou algum outro transtomo fez des-
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apparecer os exemplarec, a ponto de nSo haver ja memoria de tal itnpresaio

no tempo de Barbou.
Baireto Fuzeiro i tido pelos criticos como escriptor de pouco peso, e de

levissima auctoridade no qne diz respeito i pareza e correc^^o de linguagem.

0 P. Francisco Jos^ Freire nas suas Reft, tobre a Lina. port, em mats de urn

logar o tracta desabridamente, censurando-lbe o uso ae termos improprios, e

de vozes aUtinadas, etc.

NUNO CAETANO DA COSTA, Cavalleiro da Ordem de Christo, e
Ointador do Erario Regio, denomina^So hoje snfaetituida pela de Thesonro
Publico.— M. em 1829.— E.

105) Ode a Coneeifao de Notta Senhora. Lisboa, na Imp. Regia 1818. 4.*’

de vra pg.— Com as iniciaes N. C. C.

IOd) Ode 00 ex." ir. Conde de Amarante, Marquez de Ckavet. Lisboa,

na Regia Ofiic. Silviana 1823. 4.° de 6 pg.— Sahiu tambem com as ditss

iniciaes.

107) Poema d paixSo de Jetu ChrUto, commtto e offerecido di doret de

Noua Smhora. Lisboa, na Imp. Regia 1829. 8.* de 88 pag.— Sahiu posthumo.
Consta de tres cantos em oitavas rythmadas, e da impressSo que me deixon a
sua leitura creio poder ajuizar que o auctor seria um mui zeloso e devoto ca-

tbolico, mas que nSo passava de fraquissimo poeta.

FR. NinVO DA CONCEICAo, Franciscano da CongregapSo da terceira

Ordem, e CapIMo das naus da India.— N. na villa de Torres-novas a 20 de
Fevereiro de 1390, e m. no convento da villa da Erra a 12 de Novembro de
1635.— E. como testemunha presendal ;

108) fC) Relofoo da riagem e sueeetto om leve a noii capitania Nosea Se-

nkora do bom Despadio, de que era capiluo Francisco de Mello, rindo da India

no anno de 1630. Lisboa, pr Pedro Craesbeeck 1631. 4.*— Foi reimpressa com
indica(des identicas. 4.° de vm-47 pag., edi;So que plo ppl, typo, e mais
cireumstancias caracteristicas bem mostra ser contrafeita. D’ella tenho om
exemplar.

P. NIIMO FERNANDES DO CANO, a quern Barbosa chama CapIKo
do ArcMepo do Funchal D. Martinho de Portugal, e de quern diz ser prito
em tbeologia moral e ascebca, sem nos dar de sua pessoa mais individual co-

nhecimento.— E.

109) (C) Proverbios de Salomdo e o EspMo dopeccador, liradodosopus-

culos de Sancio Agostinbo. Lisboa, 1544, segundo se le no tomo m da Bibl. uu.,
que nilo declare o nome do impressor, nem o formato. 0 Catalogo chamado da
Academia descreve prdm a obra como impressa em 1354, sem nome do im-

S
ressor, e no formato de 8.“ Como nSo pude ver at^ hoje estc livro, mal saberei

izer qual dos dous se enganou em suas indicapdes, ouseumeoutroerraram,
o que nem podera ser.

NVNO DA FONSECA CABRAL, Doutor e Lente de Direito Civil na
Universidade de Coimbra em 1600, e Dewmbargador da Casa da SupplicapSo
em 1614.— Foi natural de Abrantes, prdm nada consta das datas do sen nas-

cimento e obilo.

—

E.

110)

CC) Orofoo no auto do iuramenlo que d-rei D. Filij^ nosso senhor,

Zndo d'este nome, fez aos tres Bstados do reino, e do qw eues fizeram a Sua
^estade do reeonhecimento e occeilagdo do prineipe D. PVippe, a 14 dejunbo

de 1619.

Ill) (C) Oracao no auto das Cortes que fez El-rei nosso senhor n’esta ei-

dade de Ltsboa a 18 ds hdho de 1619.

Estas duas OrofSes que Barbosa na Bibl. e o pseudo-Cofolopo da Acada-
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HIM indicam como impressaa na Officina de Pedro Craeataeeck, 1619, in fol.

(adundo-ae quanto i se^^nda errada manilestaroente a data na BiH. onde ae

Id 1719) nuoca ae impmniram, ao que parece, em ^arado. Andam aim in-

aertaa no proprio Auto do juramenio que et-rci D. FiUppe fez, etc., im|»eaao na
referida Offic. e no dito anno. (Vej. no Ditxionario, tomo i, o n.* A, 1769.)

NVNO FREIRJE DA SILVAu (V. P. Mathias Viegas da Siha.}

NVNO 308E COLUHBINA, Formado em Medicina, provavelmente peU
Univeraidade de Coimbra, e que exerceu a clinica medica em Liaboa, como ae

vd ainda pelo AlmanaiA de 1798, nto apparecendo comtudo o aeu nome no
do anno immediato, o que induz a crer que teria falecido n’esae intervale. Da
aua naturalidade e maia circumatanciaa nCo acho noticia alguma.— E.

HI) Novo drama heroieo, ou nova comedia heroiea de Vlyues na Lusita-
nia. Liaboa, na Offic. de Gaetano Ferreira da Coeta 1772. 4.' de Upas.

113) Anmtnetoa faastos dados pelo Tejo d fideiiuima ratnAa U. Maria I
no dia da sua aetlamofSo. Lisboa, por Manuel Coelho Amado 1777. 4.° de 8
pag.—Em oitavas rytbmadas.

1 14) Jubilo fausto e vozes metrieas a feliz acdamofio da fidelissima rainha
D. Maria I. Ibi, na mesma Offic. 1777. 4.° de 7 pag.— £ uma ode.

115) Vozes metrical e sentidas d morte do augustissimo senhor rei D. Pe-
dro III. Lisboa, na Offic. de SimSo Tbaddeo Ferreira 1786. 4.* de 8 pag.

116) Vozes tristes e lastimosas em que Hespanha lamenta a morte do ex."’

sr. D. Jose Thomds de Menezes. Lisboa, na Offic. de Antonio Gomes 1790. 4.°

de 13 pag.

117) Kozea metrieas do maior eontentamento de Portugal pelo naseimento
da augusta Printeza da Beira. Lisboa, na Offic. de load de Aquino Bulhdes
1793. 4.- de 14 pag.

Algumaa d'estas poeaias (que esUo ionge de tranacender as raias da me-
diocridade, e accuaam nSo poucos resaibos do gosto seiscentista, pelo qual o
auctor p6de merecer, ae tanto, urn logar entre os poetaa de segunda ordem da
eschola hespanbola) foram publicadas com o aeu non>e, outras com as simples

iniciaes «N. J. C. • — £ provavel quo aldm das mencionadaa imprimisae elle

maia algumaa, nSo vindas ao meu conbecimento.

NinVO 308E GONSALVES, Cbefe da 1.* Repartipto da Oirec(So ge-

ral das Alfandegaa e contribui(de$ indirectas, no Tbesonro PubUco.—£ na-
tural de Lisboa, e nascido a 22 de Novembro de 1812. Habilitado com o curso
biennal da Aula do Commercio (que juntos frequenUmoa e enneluimos nos
annos lectivos de 18% a 1830, e no qual dera deMe logo provas nSo equivo-
cas de applica^ e intelligencia pouco vulgares), entrou no servipo doestado
na aualioMe de Official mpelista amanueTise da Secretaria do Conselbo da Fa-
lenoa, e pela extinepto aeste tribunal em 1833 foi transferido para o do Tbe-
souro Publico com a graduapAo d'Aspirante. D’esse logar subiu successiva-

m«ite atd Aquelle que ora occupa, ji em promopOes ordinarias, ji por virtude

de propo^ especiaes, fundadas em mento recommendavel e no uesempenbo
de commissdes unportantes. £ Cavalleiro da Ordem da Torre e Espeda; e de-

pois de resignar por veses as condecorapOes das duas Ordens de Christo e Con-
ceipAo que em tempos Ihe foram conferidas, acaba de ser ultimamente agraciado

com a Gommenda^ primeira, como • remunerapflo de bons e longos servipos*.

Dos trabalhos por elle elaborados no periodo dos trinta e nm annos que
hoje conta na carreira de fdnccionario do estado, aasiduo e desvelado no zeloso

cumprimento dos sens deveres, nAo ha que fazer aqui a menpAo especial que
aliAs eonviria. Vedam-no razdes mui obvias n’este e similhantes casos. Taes
trabalhos, ou sAo por sua natureza destinados a permanecer occultos no sigiUo

das secretaiias, ou apparecem A luz publics na fdrma official, sob os nomes
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d'aquelles que pelo cotnmnm menor parte tiveram na sua composi(io, mas
quedo acabamcnto rei»lhem honras, credito e vantagens.

Reclamam, portm, iima exee[>rSo a esta regra os Mappat qtraet do Com-
mercio de Portiitjal com as suas fiosscssoes uUramnrituis r as nacvrs estrangei-
ras, elc. de que ji tractei mais de esMco a pag. do presenle volume. Aos
testeinunhos que ahi sc produzirarn do iikmIo |>or que tal publica^io foi devi-
damente aprcciada pela imprensa, podem ajiintar-sc as scguintes, nio menos
significativo,s, e dados ainda no tempo em que os dilos Mappas aareciam do
grau de aperfeifoameiito a que foram levadas depois, por virtude de novas e
accuradas diligencias. Vcj. poia. 0 Eslandarle, n.“ 1128 de SO de Outubm de
18ol, pag. 4SS6; e pelo mcsmo lenqv) a Iterista Unirrrsal Lisbonmse, 2.* ae-
rie, tonio IV, n.* 13, pag. 169; a Herisla Popular, vol. iv, n." 48, pag. 408; a
Gazcta dos Tnbunaes, 11." anno, n." 1451, pag. 5114, etc. etc.

IVUNO M.\RIA DE SOI'SA MOUR A. Cavalleiro da Ordem de S. Bento
d’Avis, e da Real Ordem de Isatiel a ('.alholica ile He.spanba, OapitSo de Caval-
laria, tendo assentado praga no regimento n." 6 d'esta arma cm 83 de Maio de
18.(4.— fi natural de Oliveira d’Azeineis, districto de Aveiro, o nascido all
de Maio de 1810.— E.

118) Emma ou a csperanfa r a tumha; com as cartas de SUvano a Lilia,

seguidas de outras poesias. I’orto, Typ. Commercial 1845. 8." gr. de IM pag.,
em que se indue a lista dos subscriptores,

Acerca d’esta colleccao (de que possuo um exemplar, e poiiquissiinos te-

nho visto em Lisboa) 14-se um juizo assiis favoravel do sr. A. r. de (iastilfao na
Revista Universal [.isbnnense, tomo iv, pag. 5.14.

119) CancOes phUnsnphicas e religiosas. I’orto, na Typ. de Faria Guima-
raes 1849. 8." gr. de x-68 pag., e mais duas imiumeradas, sendo a ultima de
indice final.

Estas caufoes, em numero de quatorze, escnptas em variada metri6ca(Ao,
e sobre diversos assuniptos, t(?cni por opigraplies outras tantas passagens esco-
Itiidas nos livros do antigo tcstanicnto; e rulo parccem, salva a differen^a dos
generos, inferiores as outras poesias supramencionadas. A tiondade do seu
auctor devo um exemplar que d'ell.as possuo.

180) Ao cabo de oito aniios so a nova de que morrfra.— E o titulo de um
romancuiho em prosa, publicado no J'anorama, vol. ii, da 8.* .serie (1843), de
pag. 377 a .179; o assumplo refere sc a Kr. laiis de Sousa, e a exccu(4o lor-
na-sc notavel pela diligencia e propriislude com que o auctor procurou imitar
0 estylo suave e mel.ancholia) d'a(|uelle nosso melilluo prosador.

181) Fueio.'i cartas s.ilyrico-polilicas, assignadas com o pseudonymo "Fr.
Gon^.alo Alvarenga >, publicadas em folbetins no Periodieo dos Pobres do Porto
de 18.i0 e 1851, as quaes mercceram aprefo pela naturalidadc de suas descri-
pV'des, e por hcu popular estylo.

politiro de que foi redactor, publicado no Porio
em 1854 a 18o7, ba tambem entre muitos artigos uma poesia notavcl 4 morte
do \ isiondo (le Altncida Garrett, cx»ni o titulo Ad^s ttUiTno, insorUi em um dos
numeros de Dezeinbro de 1854. E varias outras poesias suas sc encontram dis-
seminadas nos periodicos lilterarios .Rosaico, Lisboa, 1839-1840; Miscellanea
poetica, Porto, 1850-lW!!, etc., etc.

Foi bambem folhetiai.sU do jornal politico A Concordia, Porto, 1853-1854,
lez parte da redacfao do Monitor

;

e tern collaborado na Hevisla militar, elc.
18.) Crenfus e costumes da minha terra.— Acerca d’estes opusculos poe-

ticos, escriplos em vereqs bendeca.^ll.ibos (cujo nianuscripto existia, segundo
consta, em poder de Eduardo de Faria (Jlicrionario

,

tomo n, pag. 880) com
destino de scr impresso, e que bavendo-se extraviado ou desapparecido com
a ausencia e morte deste, foram at6 agora infructuosas as diligencias do au-
ctor para recuperal-o) ii5o dcsagradara aos leitores acharem aqui registrada a
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rarU, cm quo o (inailo (iarrctt dcpnis d'exatninal-os, dera a respcito d’elles a
siia opiniAn. Essa iiiissiva de qiic lenho prc^enlc a copia authentica, diz assim

:

• l.isbna, 21 dn Novembro dc 1848.— III."” sr. Se a comparaflo d’esta data

corn a dc 25 dc JuIIid, quo traz a siia carta, o admirarcm, saiba v. s., se ainda

o nSo sabc, que ba dcz dins apcnas a roccbi, e com clla os interc.ssanles opus-

culos pocticos, de que tcni a iioiidade dc me qucrcr dar conhecimento.
• 0 porqiic foi esta dcmora, ndo sei; mas o facto pas.sa-se assim. Xio fapo

ciimprimentos, nem lisonjas, que nSo 6 nieu stylo, quando assevero a v. s. quo
a sua leitiira me dcu verdadeiro prazcr; porque tiido quanto e legitimo por-

tugiiez cm littcratura me parcce urn passo dado no caminho da rcgenerafio
d’esta terra, que cm tudo c por tudo a prccisa. Os .sens pensamentos, os scu.s

versos, e a cscolha dos scus assumptos s,!o rcalniente tarn nossos, que, srt por

isso, e sera o mais que teem, valenam muito. Agradefo-lbc pois, ter-mc dado

este prazer, e esta pura satisfafSo. Uiga-ine a quem, e como devo fazer rcsti-

tuicio do m. s., c seinpre c para quanto possa presUir, di.sponha dc quem C,

etc.— J. B. d'Almi’idn Garrett. •

NONO MARQUES PEREIRA, natural da villa de Cayru, distante qua-
lorzc leguas da cidade da Bahia de todos os Sanctos, no Brasil.— Consta que
nasc/’ra era 16,52, poretn nada mais nos dizem os biograpbos quanto ds siias

circunistancias individuaes.— E.

12.1) Compendia narratim do Pereffrinn da America, em que se trartam

rarios discursos espirituaes e moraes, com muilas aehertencias e dorumenlos
contra os abusos, que se acham iutroduzidos peta malicia diabolica no e.stada do
Brasil. I.isboa, na Oflic. dc Manuel Fernandes da Costa 1728. 4.* de xi.vi-47,5

pag.— Foi reimpresso era I.isUw, 1705. 4.*

• Obra de grande merito e iniportancia para as cuusas do Brasil » Ihc

chama um illustrado critico brasileiro (Vej. a Berista trimensal do Instituto,

tomo XU, pag. 269)
:
pordm ciimpre confessar que, no tocante ao estvlo e locu-

54o, participa etn sunido grau de todos os defeitos proprios da epoclia cm que
seu auctor vivia; e a dcdicatoria, na opiniSo de outro judicioso critico, d es-

cripta com tao dcsniensurada lisonja, que chega a enjoar, pela baixeza das sn.-us

expres.s<)cs

!

Lembro-me de ver n5o sei aonde, accusada a existencia de uraa pnineira

edi^do do Peregriao, corn a data de 1718; poriim tenho por rerto que tal nao
ba, visto que na Folhinha bmgraphica brasileira publicada pelos srs. laiera-

mert para 1862, a pag. 31, o niuito erudito sr. Joaquim Norberto atlirma [w-

sitivamentc que a obra sd fdra coniposta era 1725.

FR. AiUlVO VIEGAS, Carraelita calfado, Doutor Tbeologo, Prior no
eonvento de Lisboa, e eleito Provincial em 7 dc Main de 1661.— Foi natural

d’Evora, e tn. a 20 de Abril de 1666.— E.

124) Sermon nas cxequias do ill.’"’ e rre."° sr. /). Bodrigo da Cunha, ar-

cebispo de Lisboa, prigado na se a 6 de Fevereiro de 1643. Lisboa, por Domin-
gos Lopes Bosa 1643. 4."

!») Orofuo funebre nas exequias do ill.”" e rer.”" sr. D. Francisco Bar-
reto, bispo do Algarve, pregada no cortvento do Carrru) de Lisboa. Ibi, pcio mesnio
1641. 4."

126) Scmiao em acfdo de grafos da meref ipie o Sancto Christo Captivo

fez aos naregantes do patacho N. S. d’Ajuda, vindo da India. Lisboa, por An-
tonio Alvares 1645. 4."

127) Sermuo no auto da fe que se fez no lerreiro dn Pa(o d'esta cn'rte, a 17

de Outubro de 1660. Lisboa, por Domingos Carneiro 1661. 4." de iv-20 pag.
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1) • OBLACAO do INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO
BRA8ILEIRO d memoria do teu pnsiderUe honoraria, o ttnkor D. Affomo,
augitslo primogenilo de Suas Magestadet Inyeriaet. Rio de Janeiro, Typ. Uni-
versal de Laemmert 1847. 4.<' gr. de viii-88 pag.

Este livro impreaso nitidamente em grande formato e excellente papel,

d digno de eatimafSo. Determindra o Inatituto que d’elle se tiraaaem ndo maia
de quinhentoa exemplarea, e que admente ae diatribuiasem aoa aocioa eflecti-

voa e correapondentea do meamo Inatituto, depoia de aereoi todoa numeradoa
e selladoa.

Contdm todaa as pe^aa de proaa e verso, que na sesaSo especial celebrada

pelo Institute para coinmemorar aqoelle infauato asaumpto, leram os senhorea
aocioa presentes; a saber; os discursos do presidente, Candido Josd de Araujo
Viaona (boje Visconde de Sapucahv), e do orador, Manuel d'ArauJo Porto-ale-

gre; canto elegiaco por Sanctiago Nunes Ribeiro; discurso do dr. Emilio Joa-

quim da Silva Maia; ballata, cantico e vis3o de Joaquim Norberto de Sousa
Silva; obla^ao de Francisco Manuel Raposo d’Almeida; cantico de Fr. Rodrigo
de S. Jos^; recorda^So de Luis Antonio de Castro; allocufSo de Antonio Pe-
reira Pinto; e ode do dr. Francisco de Paula Menezea.

Todaa as referidas pe^as foram por^m reproduzidas e insertas no tomo iv

sng^lementar da 2.‘ serie da Remta trimemal do InttUulo (1851), de pag. 5

Eu possuo um bello exemplar da edi(So original, por dadiva dos sis.

Laemmert, que com repetidaa e obsequiosas demonstra^s d’esta especie con-
tinuam a penhorar o meu agradecimento.

3) (C) 0B8EQII10 FUNEBRE dedieado d taudota memoria do rev."
P. D. Raphael Rluleau, pela Academia doe Applieadot. Offereeido ao ill."‘ er.

D. Manuel Caetano de Souea, elerigo regular, Joaquim Leocadio de Faria,

eeeretario da metma Academia. Lisboa, por Jo^ Antonio da Silva 1734. 4.* de
xvm-171 pag.

Cont^m esta collec^o uma ora^So em prosa de Joa^ Freire de Monlerroio
Hascarenbas, director da Academia, recitada na sessSo de 8 de Fevereiro de

1734, a qual occupa de pag. 1 a 18; discursos probleaiaticos sobre a raestSo

proposta; «Se foi maior a gloria de Inglaterra em dar o nascimento ao P. Blu-

teau, se a de Portugal em possuil-o ate i sua morte?» Defendida a primeira
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parte polo dr. Filippe de Oliveira, e a sepunda pelo dr. Jacinto da Silva de
Miranda ; uma oracilo funeltre e pancpyrica du Diogo ISangel de Maccdo; e mui-
tas pefas em verso, portupiiezas e lalirias dos academico.s Andrd da Oiiz, Joa-

quiiii Lencadio de Faria, JosiS (’.orri'a, Francisco Rel«>lln I.eitao, Brai Jose He-
liL'Ilo Leite, l./'purenfo [‘into, Fr. Francisco Xavier de Santa Theresa. Vicente

ila Silva Jtaptista, Manuel Dia.s Fagundes, F'ernando Antonio da Rosa, Joa(|nini

Antonio da Rosa, Josii Oarvalho de Andrade, Francisco Xavier de Sousa (’,a-

liral, Antonio Tedeschi, Mannel Lopes, Lourenco de Anvers I’acheco, Antonio
dt! S. Jeronymo Justiniano, Antonio Jose de Brito, Francisco de Sonsa e Al-

enad.a, Antonio Sanches de Noronha. Francisco Antonio da Silva, Mannel Lo-
pes Salvado Cotta, Joio Francisco Dellirn, I’anlo Nogueira de Andrade, Fran-
cisco de Pina e de Mello, Jose Luis t^arneiro de Vaseoncellos, Thomas de Me-
nezes da Silveira Loho, Francisco Ignacio liotelho de Moraes, Mathi.as de Vas-

concellosCahral.e Jolo Josd de Madureira Lobo. Os cincai ultiinos pertenciam

a Academia dos I’nidos. Ao todo sdo trinia e qnatro. diga-se que iiAoanda-

vam por esse, tempo mui validas ein Lislwa as sociedades litterarias!

3) OB,SF.t,^l lO FUAIEBRE d sau<U^yt memoria do condf da Ericfira

D. Francisco Xiirier de Meuezes. Lisboa, por Jose da Silva da Natividade 1744.
4.’— Ainda nan encontrei algnin exemplar d'esta collecfSo, acensada por Bar-

bosa iia HM., tonio ii, pag. 360, mas iie que o collector do cliamadn Catalogo

da Academia dcivou do fazer menfSo, increcendo-a cUa provavelmente nJo me-
nos que a precedente, que alii se acha apoatida.

4) 0B8EQUI08, APPLAUS08 METBICOS, E TBIUMPBOS com
(fue foi recebido em Portugal o ej:."" e m'.*" sr. D. Fr. Jose Maria da Fonseca

e Erora, bisjM do Porto, recolhendo-se de Boma, etc. Lisboa, na Regia OIBc.

Silviana 174J. 4." gr.—Consta de duas partes, com rostos c mimera^o sepa-

rados: 1.* CoUec^do dos applau.sos com que a cidade de Lisboa celebrou a rJie-

gada do ex."’ e rev.’"’ sr. D. Fr. Jose Marta, etc., no anno de 1740— de vin-486
pag.— 2.* Applausos em prosa e verso, consagrados ao ex.’" e rcv.“" Bispo, na
^rnada, ingresso e assistencia que fez na cidade d'Evora em 1741— ue ix-
104 pag.

£ livro bem impresso, e em excellente papel. A disposi^o e estylo das

obras que contem, tanto ein prosa como em verso, resentem-se assds do gosto

que entio dominava, e estAo por isso mui lon^e de poderem ser tornados para

iiiodelos. Entretanto, cooio documento histonco deve o mesmo livro merccer

alguma atten(4o.

Os auctores, cujos nonies vdm niencionados nas obras respectivas, s2o

:

Fr. Antonio de S. Gaetano, Fr. Francesco Xavier dos Seraphins Pitarra, An-
tonio da Silva de Figueiredo, Henrique Jose da Silva Quintanilha, Fr. Luis das

Neves Stella-maris, Fr. Manuel de Nossa Senhora do Monte do Carmo, JoSo
Gomes Ferreira, JoSo Fadrique de Mello e (iaya, Francisco de Sousa e Almada,
Jo.sS G.vetano, Bernardo de Meirelles Freire, Antonio Felix Mendes, Fr. Tho-
niis Dughan. Fr. Pedro da GonceifSo, Calharina Uauiasia Borges, Christovam
Xavier da Silva Ganhoteiro, Joao de Sousa Garia, P. Josd Gaeiro, Francisco

Xavier do Valle; havendo afdra estes muitos outros anonymos, que nSo sonbe
descobrir.

E advirta-se, que ha tainbem n’este livro uma extensa e erudita approva-

qio, ou melhor, um panegyrico, do censor Filippe Josd da Gama, que reviu a

obra por ordem do Uesenibargo do Pafo; a qua! occupa nSo menos de 50 pag.,

como ja tive occasiSo de dizer no tomo ii, n.“ F, 237.

5) OBSEBVAipOES DAS AGEAS das Caldas da Rainha, offereeidas

a todos os enfermos pobres, qtse neeessitam d'este milagroso remedio para cura
de sens achaques. Por um curioso. Paris, na Offic. de Jacob Vicente 1752. 8.*
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de xiv-300 jiag.—A indica^ao «Paris» e quantu a tnim cvidentemente sup-
pi>sta.

Nao vi, iieni cotiheco d’cstf? Iiato riiais que um imico exemplar, que cm i

de Juiilio de 18o8 me foi mnslradn pelo sr. Antonio Maria Pereira, em cnja

loja se conscrvara talver ainila lioje.

Vej. solire o assunipio ns artifros Francisco Tavares, Gnillierme Withering,
Jacob de Castro Sarmeiito, Jodo Mimes Cano, Juaipiini Ignacio de Seijcas Bran-
duo, etc.

6) ORSERVADUR PORTIKUJEZ hislorico c politico de Lisboa, desde
0 dia 27 de Moreinbro de 1807, cm gue etnbarcou para o Brasil o Principe re-

jiciue e loda a real familia, nor motiro da incasdo dos franeczes n'este reiiio,

ate o dia 15 de Septenibro de 1808, em gar foram e.rpulsos, etc. Lisboa, na Imp.
Regia 1809. i." de 528 |iag. (Vej. no lUccionario, fnmo n, o n.“ K, 122.)

Existc Ulna abainliada Segiinda edifuo dVale iivro, aceiisada pelo sr. Ki-
ganiere na sua Bibiiogr. Hist,; a qnal leiii um frniilispieio qne diz scr impressa
eni Lisboa, na Typ. de J, F. M. de (iampos 1821. (ionsta egnalmente de
528 pag. Exaininando poiein cnidadosainente dous on Ires exemplares que me
foram preseiites, couvenci-me de que lal edivSo nSo passa de ser uina nas ali-

cantinas induslriaes, a que era cosluniadu o .sobredito Monteiro de Campos.
Porque ."I exeepfSo da primoira folha ijue rontcin 8 pag., inclusive o rosto, ,as

mais sao evidentemente as proprias da edigao geniiina de 1809.
No tonio II colloqiiei esta obra sob o noine d'Estevam Brncardo, que se-

gundo assciitos que existein na Imprensa .Naeional, foi quern a maiidou im-
primir eni 1809, e euireu com as despezas da edifSo. Incliiio-me porCm a erer

3
ue seria sen auclor I). Beneveiiiito Antonio Caetaiio C,ainpos, na hypolhese
e ser ella a que sob tal titulo vein por elle inencionada no eatalogo das suas

composirries, que anda no lini de um Disairso que cm Londres deu a luz no
anno de 1829, o qual .sii obtive iiiiiilo depois de aciiir-se impresso no tomo i

do Dieciimario o artigo que Ibe diz respcito.

Voltando ao Obsenador, cumpre dizer que tanto os documentos conteO-
dos, conio a parte narrativa dos acoiitecimentos, pareccm ser de fodo ponto
exaetos. Pelo nienos concordam iiiteirainenlc com o que .ie Id na Histoire de
la guerre de TEspaune e du Portugal do general Foy

,
que se nAo me engano

teve presente esta obra, e d’ella .se serviu na coinposii;ao da sna.

7) ORSERVADOR PORTl^GUEZ: tjbra de erudi(uo e reereia, poruma
Sociedade de Lilleratos. Tomo i. Lisboa, na Imp. de JoSo Baptista Morando 1818.
4.* de 217 pag., e mais uma innumcrada eontendo iima advertencia aos snb-
scriptores.— Tomo ii. Ibi, na Imp. de Alcobia 1818. 4." de 135 pag. (Os n.°* 3.*

e seraintes voltaram a ser impresses na Typ. dc Morando.)

—

Terreiro trimes-

Ire (Tomo in), ibi, na Imp. de Jalo Bapti.sta Morando 1819. 4.” de 132 pag.

Dividiani-se geralmeiite os nuineros d’este periodico em cinco arligos, ou
secfdes; 1.' Sciencias e artes. 2.* Litteratura. 3.* Poesia. 4.‘ Crilica. 5.* Histo-

ria. 6.* Geographia. 7.* Itiograpbia.— Em alguns, porem, nao couberam simul-
taneamente todos os referidos artigos. A publicafAo era senianal. Foram seus
principaes collaboradores N’uno Alvares Pereira Pato Moniz, Josd Maria da
Costa e Silva, Antonio Maria do (ioubi, e outros litteratos do tempo. Esta obra,

que contdm muitos e variados artigos em todos os rarnos indicado.s, bavendo
entre elles nio poucos verdadeirameiite instructivos e ciiriosos, parou no lini

do terceiro trimeslre, diz-se que por ordem dos governadores do reiiio, sendo-
Ihe negada a licenya para a continuafJo, e egualmente ao Erpectador Portu-

guez de Josd Agostmho de Maccdo. Servirain de fundamento a esta proliibi(Ao

os ataques descompostos, e invectivas virulentas com que os redactores de um
e outro periodico se aggrediam em reciprocas provoca^des. A ma vontade de
Josd Agostinho aos homens do Obsercaaor manifesUra-se logo ao appareci-
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meato do n.* 1, fazendo elle imprimir a sua Carta dt Manuel Mmdes Fogofo. .

.

lobre uma eouta que ahtervara m LMoa, ehamada «0 Observador*. (Vej. no
Dkeionaru), tomo iv, n.* J, 1308.)

A coilecfSo do Obiervador Portuguex 6 rara desde miiito tempo. Teoho
viato doua on tres exemplares completos, e uni qne possuo foi compndo no
eapolio do ciUdo Joa4 Maria da Costa e Silva.

8) OB8ERVADOR (O), Jamal poliHeo e Ittlerario de Coimbra.— N(o
pude at^ hoje encontrar uma collect completa d’esta folha, oue envolve ar-

tigoa intereaaantes na parte litteraria, e que nos principios de 18S0 contava ja

perto de 300 numeros, aendo o n.° 31S datado de 6 de lulbo d'esse anno. (Vej.

no Diceionario, tomo i, n.° B, 80.) Ignoro ainda as datas em que comefou e

findou.

9) OB8ERVADOR VIAJANTE, Jamal de instrucfdo e recreio. Lis-

boa, Typ. de Vieira & Torres 1840. Fol. ou 4.* gr.—Nio sei quern foram os

sens r^ctores, e so sim que esta tentativa parou no 4.* numero, perdendo os

subscriptores a importancia das assignaturas qne pag^m adiantadas. De mim
sei que os quatro numeros publicados (31 pag. de imptessSo) qne conservo,

me custaram 1:000 riist Estes numeros saniram acompanhados de estampas

lithographadas, entre as quaes se contam os retratos de Vasco da Gama e Al-

fonso d’Albuquerque, da rainha D. Luisa de Gusmio, e do bistoriador JoSo de
Banos.

10) OFFICIO DA SEMANA 8ANCTA ugundo a Mittal e Breviario

romanot, que le publicaram par mandado da Santidade de Pio V, e le reeonhe-

ceram par eommittao dot beatittimot padret Clemente VIIJ e Vrbano VIII. Lis-

boa, por Jolo da Costa 1667. 11.° de 400 pag.

0 officio 6 em latiro, por^m as rubricas e explicate sio em portuguez.

NSo me recordo de ter visto outra edi^ de Lisboa mais antiga.

OLENO. (Vej. Nuno Alvares Pereira Pato Moniz.)

ONOFRE, ou INOFRE CHIRINO. (Vej. Pedro de Sauta CatteUa-braneo.)

11) OPC8CULO ACERCA da ORIGEM DA LINGUA PORTU-
GDEZA, compotto e dedieado ao ex.““ tr. eontelheiro Jodo Baptitla d'Atmeida
Garrett, por dout Sociot do Contervatorio Rail de Litboa. Lisbm, na Imp. Nac.
1844. 4.° de S5 pag.— De pag. vn nib xv vem transcripta uma carta de Gar-
rett aos auctores, em que elle manifests pouco mais ou menos a sua opinilo so-

bre o assumpto subjeito.—Vej. os artigos fVancitco Martint d'Andrade, e Joao

Nepomuceno de Seixat.

Este escripto foi suscitado pela appariflo de outros, qne sobre o assum-
pto sustentavam doutrinas totalinente oppc»tas. Vej. no Dieeionario, tomo n,

os n." P, 1190 e F, 409.

0PU8CUL08 dcerea da Cbolera-morbut epidemiea, e das snas invudes
em Portugal nos annos de 1831, 1853 e 1896.—Vej. no Diceionario, tomo ii,

pag. 130 a 133.

OPU8CUL08 polemieot, oeeaiionadoi pela puMieofSo da carta <£060
Clero* do tr. Alexandre Hereulano.—Vej. no Duxionario, tomo n, pag. 143
a 146.

11) 0PU8CDL08 dcerea do Sebaitianismo, etc.—A maior parte dos
folbetos e papeis avulsos incluidos n’este artigo, ji foram no Diceionario des-
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criptos por seu turno nos togares competentcs, sob os nomes dos respectivos

auctores. Ha porim entre elles alguiis anonymos, que por lalta de importancia

ou interesse ahsoluto nSo mereciam de certo menfio especial cm arligosexpres-

samente destinados k coinmemora^So de cada urn. E n’este caso occorreu-me

3
ue seria dc vantageni para os leitnres, que por motivos de estudo ou curiosi-

ade pretenderem conhecer ou colligir o que no assninpto se escrev(>ra, ofle-

recer-lhes de uma vez, em serie ordenada e comprehensivel ao pritneiro lanjo
de olhos, a resenha geral de todos os escriptos publicados pi^ e contra, iia

renhida quesUo que por mais de dons annos tronxe agiUdos e divididos os

animos em Lisboa, nos tempos immediatamente proximosiiexpulsaodosfran-
cezes 0 restaura;Ao do reino em 1808.

Nio darei aqui a historia da origem, incremento o fim d’esta guerra se-

bastica, reservanao-a talvez para outro escripto de cuja publicapio espero occu-
par-me, concluida que seja a do Diccionario. Mas nem |wr isso deixarei de pro-
testar desde ja contra o modo menos cxacto por que fala a esse respeito o tantas

vezes citado Jose Maria da Costa c Silva, cujas asser^des, como de contempo-
raneo e testemunha presencial dos successes, podem induzir a erro os que
n'ellas confiarem. Em uma biographia de Pato Moniz, quo inseriu no Bama-
Ihete, tomo vi, pag. 203 e seguintes {i qual ja live occasido de alludir em outro
logar), tracta em algumas linhas das roiitendas sebasticas; mostrando-se no
pouco que diz' ndo sd dominado pela sua excessiva e inveterada indisposiedo

contra Josd Agostinbo, mas ainda menos sabedor, ou totalmente esquecido das
circumstancias e particularidades dos factos. Segundo elle, ndo passou o caso

de uma breve discussdo entre Macedo e Pato, escrevendo aquelle um folheto

a que este responddra, c redarguindo o primeiro com outro, ainda mais vio-

lento e aggressivu que o anterior: a policia interveiu de prompto, mandando
supprimir aquelles opuscules, era que de certo (accrescenta elle) nada se per-
deu, e assim da, ao que parece, por tenninado o negocio.

Na simples enumera^do das pe;as do processo, conteOda no presente ar-

tigo, achardo os leitores a demonstrafdo mais cabal da inQdelidade de tal expo-
si(do. Nem foi Josd Agostinbo o que primeiro abriu esta campanha, nem a
quesUo se reduziu aos termos em que a suppoz Costa e Silva. Maisde vinte

contendores tomaram n’ella partido pr6 e contra, como o provam os trinta

folbetos publicados, o talvez mais algum que por ventura me escapasse. E
quanto ii pretendida suppressSo dos opusculos, d inteiraroente falsa. Asaucto-
ndades govemativas houveram-se n’esta parte com louvavel imparcialidade;

algumas impngna;^ foram em verdade tnandadas imprimir fdra do reino,

mas porque envolviam ataques e doestos pessoaes, que mal podiam permittir-se

em um paiz quo tinhacensuraprevia. Quanto ao mais, os campedesbatalharam
em quanto Ihes aprouve, c calaram-se quando quizeram, ou quando a pouca
extra<^o das suas producfdes come^ou a patentear-lbes que o publico ia JA
enfastiado da polemica, e que teriam de gastar inutilmente o tempo e azeite,

se prolongassem uma contenda que perddra para todos oe leitores o attractivo

da novidade.

1.

Carta em retpotla de certo amioo da cidade de Lisboa, a outro da villa

de Santarem, em que se latifam os funaamentos sobre a verdade ou incerleza da
tnorte d'el-rei D. Sebastiao na batalha de Aleacerquibir. Lisboa, na Oflic. de
Joilo Evangelista Garcez 1808. 4.° de 8S pag.—£ de Pedro Jo^ de Figuei-
redo.

2.

AtUi-Sebaslianismo, ou antidoto contra varios abusos. Lisboa, na Imp.
Regia 1809. 4.* de 32 pag.—Um Jos6 Rodrigues foi editor d'este opusculo;
pordm iporo se foi tambem d’elle auctor.

3.

PromotUorio Sebastiastico. ou o Cabo da Boa-esperauM dot Sebastia-

ttistas arriteado e tormentoso na longa navegofdo de tuat deseokertas ; naufra-

C que padeceram na viagem para a ilha Eneoberta, do seu fim (sic), os em-
eirot que pretenderam introdusir-se na posse d'este reino, fingindo terem

TOMO VI 21
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W-rei D. Sebastiao. Faz-se menfao particular ptla verdade da historia de um
homtm que appareceu em Veneza, com lados os signaes e evidencias deser el-rei

D. Sebastiao, ret de Portugal; relalam-se suas avenluras, trabalhos e pertegui-

fuo que the fizeram os hespanhoes ate srr cncerrado em iim caslello, donde niio

houve mais noticia d'elte, etc. Lisboa, na Imp. de Alcobia 1810. 4." de 15 pag.

— Igiioro aiiida o nome do auctor.

4. Exame ejuizo crilico sobre o papel intitulado r Anti-Sebastianismo >, an-
nunciado na • Gazeta dc Lisboa > de 38 de Setembro do presents anno. Lisboa, na
Imp. Kegia 1809. 4.° de 50 pag.— Foi editor Fr. Manuel de S. Joaquim Maia,

como j4 disse em outro logar.

5. Os Sebaslianistas, por Jose Agostinho de Macedo. Lisboa, na Offic. de
Antonio Rodrigues Galhardo 1810. 8.* de 114 pag. Sahiu rcimpressa no Rio
de Janeiro, Imp. Regia 1810. 8.°— Seguuda parte. Ibi, na Imp. Regia 1810.
8." de 103 pag.

Entre a publica(5o da primeira e segunda parte mcdiaram alguns mezes,

sabindo no intervalo a maior parte dos papeis que se seguem.
6. Impugiuifuo imparcial do folheto • Os Sebastianista.s > por urn amador

da verdade. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° de 48 pag.— Segunda parte, ibi,

na mesma Imp. 1810. 8.“ de 48 pag.— Posto que ii’estes opuscules appare(.a

como de seu auctor o nome de Jose Maria dc S4, consla que este crj ptono-

nymo encubria o de Fr. Josd Maria de Jesus, religioso da Icrceira Ordem de
S. Francisco.

7. Cartas sobre o verdadeiro eyirito do Sebastianismo, escripio (sic) a um
fidalgo d'esta edrte, por Manuel Joaauim Pereira de Figueiredo, presbytero

secular. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.°— Quatro cartas, com um sb frontis-

picio, tendo respectivamente 21, 20, 19, 20 pag., sendo em cada unia nume-
radas em separaao.— Diz-se que fdra auctor d'esbis cartas D. Francisco da Sole-

dade, conego regrante de Sancto Agostinho.

8. Refulofdo analytica do folheto que escrereu o reverendo P. Jose Agosti-

nko de Macedo, e intitulou «Os Sebastianistas •. Pelos redactores do «Correio

da Peninsula » Jodo Bernardo da Rocha, e Nuno Alvares Pereira Palo Monts.

Lisboa, sem designa^Ao da Typ. mdccx (sic). 8.* de 62 pag.'

9. Justa defensa do livro mtittdado • Os Sebaslianistas •: resposta previa

a todas as satyras e invectiras com que tern sido alacado seu auctor Jose Agos-
tinho de Maudo. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° de 13 pag.

10. Mais loaica, ou nova apologia da • Justa Defensa do livro Os Sebas-

tianistas* Por Jose Agostinho de i/acedo. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.* de

13 pag.
11. Resposta aos redactores da Peninsula, em que se moslra pela mesma

« RefutagAo Analytica » a veracidade das quatro proposifOes contra os Sebas-

tianistas, por D. Benvenuto Antonio Caelano Campos. Lisboa, na Imp. Regia
1810. 8.° d^e 25 pag.

12. Carta sobre a origem e effeitos do Sebastianismo, escripta a um amigo

pBo professor regio de grego Antonio Maria do Couto, na qual se descobrem os

motivos que induziram os redactores do •Telegrapho • a produzirem contra o
pregador regio Jose Agostinho de Macedo a « Refutapao Analytica • do livro

•Os Sebastianistas*. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° de 66 pag., e mais uma
de erratas.

13. Os Anti-Sebastianistas, que consagra ao ill.’"’ sr. J. I. C. P. F. B. seu

auctor um eerto rapaz. Lisboa, na Typ. Lacerdina 1810. 8.° de 35 pag.— No
fim se declara seu auctor Carlos Vieira da Silva.

14. Resposta a D. Betievenuto, o« analyte das incoherencias, eontradiegdes

e absurdot que proferiu contra os redactores da Peninstda, e contra *Os SeMs-
tianistas * e contra o auctor do • Exame Critico * Offerecida a eile mesmo, por
Pero Jaco. Corunha, en la Imp. de Juan Felix 1810. 8.* gr. de 30 pag.

—

Ignoto o nome verdadeiro do auctor.
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15. lnt>entario da • Kefuta^io Analytica • feilo fior Jose Agottinho de Ma-
cedo. Libboa, na Imp. Hegia IKIO. 8.“ de (i2 pag;

1C. Jusla impwfnaedo do ceUhre syllogitmo, que apotou o livro • Os Sebas-
tinnistas • Par Joao Uemardo da Hniha r i\uno Alvares Pereira Palo Moniz.
Libboa, na Imp. Itegia 1810. 8.° de 15 pag.

17. Reflexoes crilicas sobre todos os que escreveram e esereverSo pro e con-

tra os Sebaslianistas. mas com particiUaridade a respeilo do foUieto tOs Sebas-
tianiblas m do R. P. Jose Aqoslinho de Macedo, eode Jose Maria de Sd. Escriptas

par D Maria Piuheiro Ujcna. Lisl>o,'i, na Imp. Regia 1810. 4.° de 38 pag.

18. A Senhora Maria, au nova imperlinencia, por Jose Agostinho de Ma-
cedo. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° do 18 pag.

19. 0 Sebastianista desenqanado d sua cusla : comedia composta por Josi

Agoslinho de Macedo. Represenlada oilo vezes successivas fern 1810) no theatro

da rua dos Condes. Lisboa, na Imp. Nacional 1823. 8.° de 56 pag.— £ uma
especie de satyra pessoal contra JoSo Bernardo da Rocha e Palo Moniz, que
ahi figurara sob os nomes de Louro e Nunes.

W. 0 Anti-Sr6<utianis(a desmascarado : drama em Ires ados.

—

Desfor(0
de Rocha e Pato Moniz, tornado em vindicla do antecedents. Nao consta que
se rcpresentasse, nem Uo pouco se imprimiu, e o borrSo autographo existe em
meu poder.

zl. 0 Feitifo voUado contra a (sic) Feiticeiro, ou o auctor do foOieto «0s
Sebastianistas » convencido de man christao, man vassallo, mau cidaddo, o maior
tie todos os Udos, besla muar, etc. etc. etc. Londres, impresso por W. Lewis
1810. 8." gr. de 43 pag.— Attribue-se este escripto anonymo a Fr. Josd Leo-
nardo da Silva, frade dominicano.

22. Carla de um quarda-roupa d'el-rei D. Sebastido aumomigoseun'esta
cdrle, em que depots de umas breves reflexoes sobre o foUteto intitulado <-Os Se-
bastianistas 0 Ihe dd uma noftctd circumstanciada da tlha Encoberta, e da exis-

teneia d'aquelle soberano, etc. etc. Dada d luz t vendida aos curiosos por F. de

P. J. LisMa, na Imp. Regia 1810. 4." de IS pag.— Parece que estas iniciaes

encobrem o nome de Francisco de Paula Jaku.

23. Tratado de paz entre os Sebastianistas, o seu critieo, e os apologistas

da crenfa sebaslica; ordenado pela alia potencia medianeira a ex."“ tr.‘ D. Pru-
dencia, etc. ratificado t assignado pelos representantes ren^ivos, e da^ d lux

vara acabar as insUeis questOes que reinam, por Carlos Vieira da Silva, rapaz
lisbonense. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° de 13 pag.

24. Taboa de erralas e Sts emendas por observofdo, reflexao e adverten-

cia, d obra intitulada • Os Sebastianistas » attribuida ao douto e bem conhecido

Fr. Jose Agostinho de Macedo, etc. Com uma breve nota ao novo folheto que so-

bre este assumpto se tern publicado em nome d’este auctor. Por Jose Manuel Gar-
cia da Cunlia. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° de 19 pag.—Consta que fdra

auctor d'este opusculo Manuel Jose Maria da Costa e

26. Carta civil e attenciosa, que um habitante das vrovincias do reino es-

ereveu ao R. P. Josi Agostinho sobre a sua obra intituUtSt • Os Sebastianistas •.

Dada d lux por Jodo Jose. Lisboa, na Offic. de JoSo Rodrigues Neves 1810. 8.*

de 15 pag.

20. Carta de um provinciano a um seu amigo de Lisboa sobre a guerra
sebastica. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 4.° de 8 pag.—N2o consta quern a es-

crevesse.

27. 0 Sebastianista furioso contra o livro intitulado «Os Sebastianistas*,

por J. A. M. Dado d luz por um remenddo litterario, que ouciu e apartou a bu-

Iha sebastica. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° de 34 pag.—Declara-se no lim

por seu auctor « Manuel Antonio da Fonseca*, nome abes desconhecido.

28. Bomba de Apollo apagando o fogo sebastica : Satyra por Antonio Joa-

quim de Carvalho. Lisboa, na Imp. Regia 1810. 8.° de 20 pag.—Em versos

hendecasyllabos.

21 .
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29. Defna dot Sebastianittas
;
primeira audieneia, e detpacho que n'Ma

obtem. Comnotla par Pedro Ignacio Ribeiro Soaret. Lisboa, na Oflic. de ioSo
Itodrieues Neves 1810. 8.° de 24 pag.—Em copies octosyllabas.

30. Sebatlianumo, on o Uacedo detafiado pela matcarada eorja dot Sebat-

lianiilat, etc. Por Fhtncitco da Silva Cardoso Leilao. Lisboa, na Typ. Lacer-

dina 1810. 8.* de 13 pag.—Em copUs octosyllabas.

31. Defeza dot papeit anii-teoatticos do R. P. J. A. M.; juizo eritico dot

que the tern sahido contra, e apologia da • ResposU aos Redactores • incivil e

malvadamenle atacada por Hin foUieto da Corunha. Por S. e C. Dedicada aot

tenhoret Sebattianiilat para leu ultimo detengano, ou para tua maior confutdo.

Lisboa, na Imp. Regia 1810. O." de 36 pag.

32. Aeiposfa at pmpotipiet induidat no foUieto intitulado • Os Sebastia-

nistas > por Joti Agottinko de Maeedo. Seu auctor Joaquim Agostinho de Freilat.

Lisboa, na Oflic. de SimSo Thaddeo Ferreira 1811. 8.* de 24 pag.

33. ContiderofSet chrittans e polilicat tobre a enormidade dM libellot infa-

matoriot, por Jote Agottinho de Maeedo. Lisboa, na Imp. Regia 1811. 8.° de

% pag.— N’esle opusculo o auctor como que responde em geral a todos os
seus criticos, e talvez mais em particular ao que imprimira contra elle o papel

0 Feitico.

13) ORATORIO HETRICO para (alar com Deui, e de Deut em tariat

jaadatorias ao Sanctissimo Sacramento. Lisboa, na OIUc. de Pedro Ferreira

1753. 8.“ de xvi-79 pag.

Vi urn exemplar d'este opusculo, alias de menor considera^So no sentido

litterario, na livraria do extincto convento de Jesus, onde tern a indica(So

578-2.

14) ORDENA^AM DA ORDEM DO JUYZO.— ConsU de dez folhas

innunieradas, e no reverse da ultima tern a seguinte declara(4o : Fog impretta

esta Ordena^am do Juyzo per mandado del Reg nosto Senhor em a cidade de

Lixboa. A tinte e tete dial do mez de Julho de mil e quinhentoi e vinle e teit

annot. Per German Galharde. Deo gratias.— Fol., caracter gotliico. Antonio

Ribeiro dos Sanclos, a pag. 126 da sua Memoria tantas vezes citada, deu equi-

vocadamente esta edieJo como estampada pelo impressor JoSo Pedro Bonte-
mini. Ha al^m d’ella 'ontra (de que eu possuo um exemplar, conjunctamente

enquadernado com os de varias leis avulsas dos reinados de D. Joio III e D. Se-

bastiao) feita em Lisboa, por JoSo Alvares, impressor d’el-rei. Nso traz expressa

a indica(do do anno. Consla de quatro folhas sem numera(3o.

15) (CJ ORDENA^dES D’EL-REI D. AFFONSO V. Coimbra, na

Real Typ. da Universidade 1792. 4.’ 5 tomos. (0 pseudo-Co/oJogo da Acade-

mia tern, por erro talvez typographico, 3 tomos em vez dos 5 que em reali-

dade sSo.)

Este codigo, tendo sido mandado compilar por el-rei D. Joio I, foi conti-

nuado por D. Duarte seu Til ho, que commetteu esse trabalho por morte de JoSo

Mendes, que d’elle estivera previamente encarregado, ao doutor Ruy Fernan-

des, do seu conselho. NSo teve por^m a satisfagao de vel-o concluido no seu

tempo, em razSo do curto espa^o que reinou. Seu irmSo o infante D. Pedro,

duque de Coimbra, regente na mcnoridade do sobrinho D. Alfonso V, tendo

recommendado ao mesmo Ruy Fernandes a prompta conclusio da obra, con-

seguiu vel-a terminada em 17 de Julbo de 1446. Depois a mandou rever e aper-

feigoar por uma junta, composta do sobredito Ruy Fernandes, e dos doutores

Lopo Vasques, corregedor ue Lisboa, Luis Martins e FernSo Rodrigues, estes

do Deseuinargo d’el-rei. A esta compilaglo, pois, sc fleou chamando Codigo,

ou Ordenafdes d’el-rei D. Alfonso V ; o qual depois de andar por alguns secu-

los quasi como desconhecido. vein em nm a publicar-se pels imprensa a pri-
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meira vez em Coimbra, na data aobredila, por mandado e a dtligencia de
D. Francisco Raphael de Castro, principal da sancta egreja de Lisboa, e enUo
reitor e reformador da Universidade.

A direc(jlo e cuidado da impressdo foram commettidos ao lente substitute

da faculdade de Leis, Luis Joaquim Corrda da Silva, cuja i a prefafSo posta
no corner do tomo i. D'este douter d tambem (seja dito incidentemente) a
inscripfio latina, que se vd collocada sobre a porta e entrada principal do Mi-
ficio do theatro de S. Carlos de Lisboa.

Para a historia d'estas OrdenofSet vej. Francisco Coelho de Sousa Sam-

?
aio, nas PrekcgSes de direito palrio, parte 1.', pag. 4 a 7; e mais extensamente
nse Anastasio de Figueiredo na Synoptit ChroiMogica, tomo i, pag. .3^ a 43,

onde se achara em seguida de pag. 43 a 90 urn indice complete e minucioso
dos titulos e capitulos das mesmas Ordenaf6e$, por esse tempo ainda nio im-
pressas. A sua publica(io, para a qual serviram de lexte em falta do original

as copias antigas, que existiam com cunho de authenticidade no Archivo Na-
cional da Torre do Tombo, e nos cartorios de algumas Camaras municipaes e

conventos do reino, foi nSo s6 de grandissima utilidade para os que se appli-

cam aos estudos da jurisprudencia e historia patria.s, mas de innegavel proveite

para os culteres da philologia, no que diz respeito ao conhecimento do idioma
nacional; pois que na leitura d'estes livros encontrarSo copiosa riqueza da
linguagem primitive de nossos maiores, segundo o ajustado conselho de Cicero,

que ja no seu tempo recommendava a li(Ao das leis roinanas cotno uma das
tentes mais abundantes, de que se havia mister ein similbautes estudos.

Os exemplares da edi;9o de Coimbra, unica ate agora fcita, vendidos an-

tigamente pelo pre;o de 4:000 rdis brochados, custam actualmente na Imprensa
da Universidade a diminuta quantia de 1:300 reis, a que foram reduzidos, como
se vd dos respectivos catalogos.

16) (C) ORDENACl^ES D’EL-REI D. MANUEL. Lisboa, por JoSo
Pedro Bonhomini 1314. Fol. caracter gothico.— Segundo o testemunho de Fer-

reira Gordo e de outros, existia, e nSo sei se ainda existe, no Archivo Nacio-
nal urn exemplar d'esta edi(So impresso em dous tomos, o cm perganiinho

fino. E achei memoria de que cm 1830 existia na livraria do Marquez de Bel-

las outro exemplar da mesma edi(So, nio se declarando comtudo se era im-
presso em papel, se em mrgaminho.

Josd Anastasio de Figueiredo, que examinou ocularmentc o exemplar do
Archivo, diz que elle constava de cinco livros, todos impressos em Lisboa no
referido anno de 1314, pordm com datas diversas, a saber: 0 livro 1.* em 30
do OuUibro; o 2.* em IS de Dezembro; o 3.* em 11 de Marfo; o 4.° em 24 do
mesmo Marpo; e o 3.* a 28 de Junho. E mais diz, que d'elle constava como
esta ediftte fdra revista, corrigida e examinada pelo doutor Ruy Boto, chan-
celler-mdr do reino, e do conselho d'el-rei D. Manuel. Que expressamente se

reconhecia de varies logares ser esta ji uma tegunda imprestdOj e nova edi(So

ou reforma, lendo-se v. g. no principio do livro l.° estas palavras: *Liuro pri-

• metro dot ordenofdet cS tua lavoada que atina ot titwos; e foUtat: e traXate

• ndie dot of^gio* de tiotta carte: e da cata da topiieafdo: e do fiuel: e daquel-

• let que per not tie carrm de minittrar dereyto: ejuitifa. Nouamlie eorregido

• na tegida impretiam. Per etpedal mandado do muy aUo: e may poderoso Se-

• nhor Bey do Manoel nouo tenhor: fay emprinUdo: • Circumstancia que mais
vezes rep^ida no principio dos livros 4.* e 3.°, parece conlirmar de verdadeira

a asser^ao de Barbosa, e dos que com elle mencionam uma primeira edifSo

das Ordenogdet, feita em 1512 ou 1513 por JoSo de Kempis; pMto que outros,

entre estes JoSo Pedro Ribeiro, tenhain levantado duviaas sobre a existencia

de tal edi^o.
Seja por^m o que for, it edifSo existente de 1514 seguiu-se outra, em 1321

;

nSo men repeti(<o d’aquella, mas nova e difierente compilatSo, segundo a£Br-
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mam os que as confronUrani, dizendo que 4.* indue mnitas leis e ordena^des

postcriorcs; 2.* que difTere no numero dos titulos; S." que tem varia^s na

substancia da legisla^o; 4.a que tambem a tem na ordem c disposi^do das ma-
terias; e que por ultimo at^ diversidca no prologo.

Esta edi(ao de 1521, que 6 tida como primeira da nova compila^io, e da

5

[Ual se conserra um exemplar na Bibl. National de Lisboa, Toi estampada pqr
acob Combrcger, ou Cromwrger, ou Cronbcrgucr (que de todas estas nianei-

ras tenho vi.stn inencionado esse appellido). Sahiram o priineiro e quarto livros

impressos em Evora; e o segundn, terceiro c quinto em Lisboa, lerido cste ul-

timo a data de 11 de Mar;o de 1521.— D'ella exists tamlieni um exemplar na
livraria que foi de Joaquim Pereira da Costa, que com oiilrns de algumas edi-

fdes posteriores foram conjunctamente avaliados uo inventario cm ilMiOOO rSis.

E nio deixarei de notar a proposito, que me parece em demasia gratuita

a supposi(So do illustre auctor de um artign in.serto no Panorama de 1839;

dando a pag. 267 como cousa cerla, ou provavel que o typographo Jacob Crom-
berger fdra por el-rei D. Manuel mandado vir expressammte de Flandres em
1508, com largas mereds de honras, grafas e privilegios, para aqui imprimir
as Ordenapifs do Reino: quando a verdade d, nSo ser elle o que executou a

primeira, nem a segunda edijdes d’esse codigo (reporto-me as ae 1512 e 1514)

e apenas sahiu de seus prelos a terceira em 1521, passados treze annos depois

d’aquelle em que se julga vindo exprfssamente!

Depois da cdi(4o de 1521 mencionam alguns nossos bibliographns outra,

feita em Lisboa, por GermSo Galharde, terminada a 27 de Julho de 1526 : e se-

gundn o testemunho de Ferreira Gordo bavia d'ella um exemplar, que elle vira

em Coimbra, no extincio collegio das Ordens Militares. Josd da Silva Costa

contestou-lhe pordm esse facto, ailirmando que o tal exemplar era da edi^o
de 1521; pordm que achando-se euqiiadernado junlamente com oulro da Or-
denofSo do Juizo (vej. acima o n.* 14) em um mesmo volume, elle Ferreira

Gordo inadvertido tomira a sut»crip(tio final da Ordmofdo do Juizo pela das

outras Ordmofoes, e que d’ahi proviera o seu engwo. Talvez havert em Coim-
bra meio de verificar esta especie, se por ventura ainda alii se conserva o exem-
plar alludido.

Apoz a edi(So de 1526 (verdadeira, on supposta, o que por mim nSo sei

discriminar) ha outra, a que commummente se assigns a data de 1533, feita

cm Sevilha por Jo3o Cromberger (a quern Antonio Ribeiro dos Sanctos chama
Jacob, e diz ser o mesmo que fizera a edifSo de 1521 )

:
pordm tambem ha n’isso

desconcordancia, aflirmando alguns que a cdi(So 6 de 1539 e nSo de 1533; e

attribue-se a confusSo a ter-se tornado equivocamente como data da impressSo

a do alvard de 17 de Junho de 1533, que anda annexo a ella, pelo qual loi con-
cedida a Luis Rodrigues, livreiro, licence para fazel-a i sua custa.

Ha ainda outra edi(4o, que parece ser de todas a mais conhecida, e a enjo

respeito se nSo olTerece a menor duvida. Tem esta por unico titulo na primeira

folna sobre as annas reaes de Portugal: U primeira livro das OrdenofOet; e

no fim a seguinte subscrippSo : « Aqnt aeaba o quinto liuro das Ordenofoes. Fox
impresso em a cidade de Lixboa por Manoel Joam, e se aeabou aos 3 dias de
Mar(o de 1565. Deo gratias. Quarto impressao. > Fol.— D’esta indicacSo quarto
xmpressao pretendem tirar argumento os que sustentam aexistencia da de 1526,

tomando-a como prova demonstrativa d’essa existencia.

Ultimamente se fez das mesm.as Ordena^des uma nova e aeurada edi^Ao

em Coimbra, na Imp. da Univ. 1797. 4.* 3 tomos, para servir de sequencia as

Affonsinas. Foi dirigida pelo lente substituto de Leis Francisco Xavier de Oli-

veira Mattos (Diccionario, toroo in, pag. 93), coadjuvado segundo dizem por
JoSo Pedro Ribeiro.—Os respectivos exemplares acham-se hoje reduzidos ao
prcfo de 1:200 reis em logar de 3:000 nils que antcriormente custavam.

Para mais miudos esclarecimentos sobre a historia d’estas Ordenofoes, e

do mais que Ihes diz reepeito, vej. a Synopsis Chronologica de Jose Anastasio
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de Fi^ueiredo, tomo i, pag. 2Si a 396 fnnde vem at£ incluido o indice dos

sent livros e tituloa); a prefa;So collocada i frente da cdifSo de 1797; 0 Dt-
metrio moderno, a pag. 43 e seguintes, etc.

17) fC) ORDENACOES DO REINO DE PORTUGAL, recopUadas

por vumdado d'el-rh D. Filippe / de Portuqal. Lisboa, por Pedro Craesbeeck
1603. Fol.

Sahindo a edifSo com muitos erros, o dr. Jorge Cabedo, que fdra urn dos
compiladoies d'aquelle codigo (vej. no Diecionario, tomo rv, pag. 163), fez c

coordenou uma taboada de Erratat, a qual imprimindo-se posteriormentc, c

em separado, sd se annexou a pouquissimos exemplares da referida Ordenafuo;
sendo por isso os que a eontinham de dobrada estimafio e valor. A Errata
tornou-se por fim lilo rara, que Josd Anastasio de Figiieiredo julgou fazer ser-

vijo reimprimiodo-a na Sijnoptit Chronoloqica, tomo n, pag. 397; e em 1835
foi tambem reirnpreasa em (>>iiiibra em folneto separado.

Reimprimirain-ac esLis OrdenofOrs em Lisltoa, no mosteiro de S. Vicente

de Fdra lKi6. Fob, por virtude de privilegio real que para isso obtivcram os

conegos do mesmo mosteiro, e que el-rei I). Jnio IV Ihes conOnnou por alvara

de 39 de Janeiro de 1643. Quando este rei subiu ao throno nSo se fez nova edi-

pio do codigo philippino; sfi sini o dito monarcba encarregou o procurador da
eorda ThomC Pinheiro da Veiga de mandar imprimir meias folhas soltas, para
substituir com o seu noine o ue Filippe IV no titulo, proingo, e lei da conflr-

mafSo. Isto consta de uma carta do mesmo ThotnC Pinheiro da Veiga, datada
de 10 de Marpo de 1648, e vista por Joito Pedro Hibeiro, de quern li esla no-
ticia.

A propor(do que a nccessidade o requeria se foi reimprimindo este co-

digo em successivas edifOes. A terceira 6 de Lisboa, no mosteiro de S. Vicente

por Manuel Lopes Ferreira 1695. Kol. 3 tomos.— Quarta, Lisboa, no mosteiro

de S. Vicente 1708. 8.* 3 tomos.— Quinta, no mesmo mosteiro 1737. 8.” 3 tomo.s.— Sexta, ibi, 1748. Fol. gr. Esta e a que mais geralmcnte se conhece com o
nome de Vicentina, mandada fazer com todo o luxo e magnilicencia por elrei

D. JoSo V. Foi dirigida pelo advogado Jeronymo da Silva, que Ihe ajuiitou as

leit extramgantet piiblicadas desue 1603 ate 1747, collocando-as segundo o
logar dos livros e titulos que mais .accominodados I be pareceram, no que nSo
foi muito feliz, alCm de Ihe escaparem algumas leis, como refere Francisco
Coelho de Sousa Sampaio nas Prtlec(0fs tie Direiln pairio, parte 3.*, pag. 15 e

17. Ajuntou mais o Rtperlorio das materias em dous tomos, e urn Appendice
com as leis proinulgadas de 1747 em diante, acomp.anhado .ainda de uin sup-

pleinento, em que inseriu as que haviam escapado (njo tndas) nas anteceden-
les compilafdes. —Vej. as ohservafoes e reparos apresentados a este respeito

pelo dr. Vicente Jose Ferreira Cardoso na sua Compilofdo tijiiematica dai leis

extraragantes de Portugal (Uiscurso preliminar) impressa, em 1799, da pag.

6 a 11.

Esta edi(So compde-se ao todo, com Repertorio e Appendice de seis tomos.

Quando falta o Appendice, os exemplares diniinuem considcravelmente do va-
lor. Os prefos tdeiii sido mui variaveis.

No presente seculo foram as OrdenagOes do reino varias vezes reimpressas

em Coimbra, na Imprensa da Universidade, e no formato de 4.*, sqndo a pri-

meira d’estas reimpressdes commettida ao cuidado do dr. Josd Corrda de Aze-
vedo Morato, lente substitute de Leis, e pessoa muito coinpelente (diz Ferreira

Gordo); o que nlo obstoii a que a ediftlo sahisse com mais erros do que era

de esperar da sua exartid.1o.

U)nhefo d'estas reimpressdes uma datada de 1834— outra de 1833—

e

outra de 1850, cada uma deltas em tres tomos. Talvez haverii, afdra estas, mais
algumas que eu nSo visse.

Para completar estas edigdes sahiu tambem;
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18) CoUtefio dtronologiea de leit extravagantn, posleriores a nova eompi-

lafuo <Uu Ordenaaies do Beino publicadat em 1603, de$de nte anno ate o de
1761. Coimbra, 1819. 4.* 6 tomos.

19) ORDENACOeS da rVDIA. Lisboa, em casa de Luis Rodri|;oes

1S39.—Sao datadas de 8 de Septembro do 1520.— Edi;lo rarissima, de que
ha uma copia manuscripta na Bibl. Publica Eborense, como consta do respe-

ctivo Cataiogo, por veies citado, pag. 385.—Na Bibl. Aeiatique de Ternaux-
Compans, vem, segundo a minha lembranpa, mencionadas estas Ordmapies
como impressas em lisboa, 1520, e no formato de 8.°; e Antonio Ribeiro dos
Sanctos nas suas Mem. para a hist, da Typ., pag. 99, da-as tambem como im-
pressas n'esse anno, sem nome do impressor, mas no formato de folio; decla-

rando que cxistia um exemplar na livraria de Ferreira Gordo. Como os frc-

quentes descuidos e equivoca^des d’este, alias niui douto academico, me indu-

zem a desconflar quasi sempre da exaclidSo das suas asserfdes, quando nSo
sSo auctorisndas poroutras t^temunbas de maior exccpfao, ou vcnficadas por
exame proprio, nio posso decidir-me n’este caso. Sei sim que o allegado Fer-
reira Gordo em uma nota lanpada por sna nilo na margem da pag. 204 do
Additamento e retoques a Synopsis Chronnlogica de JoSo Pedro Ribeiro, em um
exemplar que Ihe j^rtenceu, e que hoje tenho cm meu poder, exprime-se a tal

respeilo precisamente nos termos seguintes: «Possuo um exemplar d'estas Or-
•denapies, impresso em pergaminho e de caracler antigo. . . Vi outro impresso

•em papsl no cartorio da camara d'Elvas, quando visitei este cartorio em 1790,
•vindo de Hespanha.*—D’aqui mal posso inferir se estcs exemplares eram da
cdi(iio que se diz feita em 1520, se da de 1539 por Luis Rodrigues, porque
como so vd, a sua declarajAo i totalmente oinissa n'esta parte.

Do que nlo p6de restar duvida 6, que as OrdenaeOes da India estavam
impressas havia pelo menos 268 annos, quando o ccIcMirimo Antonio Lou-
rcn(o Caminha, ou porque em verdado desconhecesse tal circumstancia, ou
porque o interesse o levasse a fingir que a ignorava. deterroinou imprimil-as

com o caracter de ineditas em proveito da propria bolsa. Appareceram ent&o
com o titulo seguinte:

Ordenapies da India do senhor ret D. Manuel de etema memoria: Infor-

mafdo verdadeira da Aurea Chersoneso feita pelo antigo cosmographo indiano

Manuel Godinho de Heredia; e cartas em tingu^em portugueia de D. Jeronymo
Osorio, bispo do Algarve. Ineditas, e offereetdas ao muito alto e poderoso senhor

D. Jo3o, principe regenle, etc. Lisboa, na Imp. Regia 1807. 8.° de 212 pag.

Esta collecfio, fabricada pelo incansavcl editor segundo o seu invanavel
costume de fazer em vez de livros, mantas de retalbos, cirzindo os diversos

pedagos de que podia lanfar mSo para engrossar com elles o numero das pa-
ginas, foi coordenada pelo methodo e disposi(4o que offere^o d pia considera-

qio dos leitores

:

1.

° Uma dedicatoria ao principe regente.

2.

° A copia do privilegio real que obtivera para as suas utilissinuu e tra~

baOtosas edi(6es.

3.

° Um discurso preliminar de lavor proprio, que 6nda a pag. 16.

4.

" A vida de elrei D. Manuel, transcripta da Bibl. de Barlmsa; de pag.
17 a 27. ,

5.

° As Ordenapies da India, inculcadas por elle como ineditas: de pag.
29 a 61.

6.

* De pag. 63 a 64 a vida de Manuel Godinho de Heredia; islo d, o artigo

biographico rclalivo a este escriptor, copiado tal qual da Bibl bus.

7.

’’ Do pag. 65 a 151 a Informagao da Aurea Chersoneso, que se diz fiel-

menle trasladada de um manuscripto antigo, que o editor postuia.

8.

° De pag. 152 a 159 a vida de D. Jeronymo O*orio, trasladada de Bar-
bosa como as duas ji referidas.
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9.

° De pag. 160 a 194 Tret cartas de D. Jermymo Otorio, gendo dDU|»ra
el-rei D. Se^tiSo, e outra para a rainha D. Catbaiina, com a reaposU d’esta.

— Tinhaiu sido publicadas niuitos annos antes por Barbosa nas soas Memoriat
para a hittoria d'el-rei D. Sebattiuo

;

pordm o bom do editor reprodozindo-as,

e mais incorrectas, oonservou-lhes ainda o caracter de inedUat, para dal-as de
novo como taes em outra collecfSo que imprimiu mais tarde em 1818 (vej. no
Dieeionario, tomo in o n.° J, 174).

10.

° A pag. 195 o Index de que conlem a eoUecfdo.

11.

* De 197 a 212 a Lista dot attignanlet que concorreram para a vulga-

risa^ d’este rico thesouro. Pelo mcnos is duas ultimas pepas ninguem ousari

contestar o cunho de verdadeirat inedUatl

ORDEN8 DO DIA, dadat no exercilo potiuguez de 1809 em diante.

—

CollecfAo de maior importancia para a classe militar, e que Hca reservada para
ser descripta no supplemento, em razin de me faltarem ainda certas noticias

indispensaveis para completar o que diz respeito a esta especialidade.—Vej.

CoUeepio dot Ordent do dia, etc.

20) fC) OKDINARIO DOS CAN0NIC08 REGVLARE8 da Ordem
do bem auenturado notto pt^re S. Auquslinho, da Congregapio de Sancta Cruz
de Coimbra.—0 frontispicio b gravado cm metal, e no fim tern: Foi gmpreuo
em Lixboa no Motteiro de Sam 1 icente de fora, per Joam Fernandez, ymprettor
de librot. Anno 1579. 4.°— Consta de 145 folbas, numeradas na frente, a que
se segue um indice em duas folbas innumeradas. E depois da subscripfAo do
imprcssor contimia um additamento, cm septe folbas, tambem sem nuniera-
pilo, comprchendendo varios capitulos soltos, com as rubricas s^uinles ;—De
como se faz dia dot martyres em o mosleiro de Sancta Cmz.— De como te faz
auando a cidade vem ao motteiro de Sancta Crus, ou a qualquer outro acto da
Congregofdo.—De como se faz quando a Vnivertidade tern ao motteiro de San-
cta Cruz.—De como se faz o anniversario dot Bet's em o motteiro de Sancta
Crus.

D’este livro, que 6 raro, tem um exemplar a livraria da Acad. R. das Scien-

cias, o qua! Ihe foi dado com outros pelo socio monsenhor Ferreira Gordo.
Advertirei a alguns menos attentos, que nSo confundam, como ji obser-

vei quo alguem fizera, esta obra com o Livro ordinario do officio dtvino, te-

gundo a ordem de Cuter, que b inteiramente diverse. Vej. a respeito d'elle no
Dieeionario o artigo fV. BarUiolomeu, e outros logares que abi mesmo deiiei

apontados.

ORIGEN DE LOS TURC08.— Acerca do livro que assim apparece in-

titulado por alguns bibliographos, que certamente o nto viram, e b uma das
obras mais raras que existem impresses na lingua portugueza, consulte-se no
Dieeionario o artigo Fr. Diogo de CattUbo.

21) 08MIA: tragedia de attumpto portugues em einco aetot, coroadapeia
Academia Real dat Sdencias de Lisboa em 13 o« Maio de 1788. Lisboa na Typ.
da mesma Academia 1788. 4.°—Nio tenho presento a segunda edifSo, que b

do anno de 1795, conserve porbm um exemplar da terceira, feita na mesma
Typ. 1M5. 8.° gr. de 87 pag.

Foi premiada esta pefa em concorrencia com as duas outras que enUo se

^resentaram, a saber; D. Maria Telles (de que era auctor Luis Corrba de
Fran(a Amaral) e Lauto (escripta por Henrique Josb de Castro). Como ambas
existem impressas (vej. Dieeionario, tomo v, n.° L, SOI, e tomo in, n.° H, 37)
facil flea a quern qnizer pelo exame comparativo de todas avaliar por si pro-
prio a razSo da preferencia, e reconbecer que a Academia obrou com escru-

pulosa e recta imparciaUdade na adjodica(So do premio. Quando porbm se tra-
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ctou de abrir a cedula, que devia center o nome do auctor do drama, achou-se

em vez d’essa indica^So a cedencia da medalha de 50:000 reis que the compe-
tia, a favor da memnria que contivesse a melhor exposi^ao de urn remedio efli-

car, facil e experimentado para curar a ferruf^em, Uo danmoaa as oliveiras.

Com esta insistcncia em nio querer descobrir-se, o auctor da tragedia dei-

xava o campo livre is conjecturas. Diversas se formaram enUo, e depots, sem
que alguma trouxesse comsigo o cunbo da certeza.

Bouterweek. fundado nas informa^Ses que levdra de Portugal, julgou de-
ver attribuir i viscondessa de BalsemSo U. Catharina a composipSo da Osmia:
a opiniao mats vulgar, abra^ada por Sismondi, e seguida jmr Baibi, deu-lbe
por auctora a condessa doVimieiro D. Theresa de Mello Breyner; e ultima-

mciite Mr, Aimd Martin no seu Plan d'une Bihliothef/ue UnierrtelU (pag. 428
da edi(Ao de Bruxellas 1837) collocou a Osmia sob o nomede Pedro Antonio
Corrta GarfSo; enmn se fosse possivel que este, falecido na cadda do Limociro
cm 1772, viesse dezeseis annos mais larde concorrer no certamen academico!

Jose Maria da Costa e Silva, desviando-se d'estas opiniOes, teve para si

que 0 verdadeiro auctor da pefa fdra Antonio de Araujo de Azevedo, que mor-
reu conde da Barca em 1817. Os argumentos em que se estribava pareceram-

me de tal modo congruentes, e corroborados por outros, deduzidos da propria

observafAo, que nSo sendo eu costumado a deixar-me fascinar pelns seus juizos,

como quein tivera repetidas occasides de rerifleara fallibilidade da sua critica

em materias de facto, concordei todavia com elle plenamente quanto a este

ponto, e o dei por decidido no Diccionario, tonio i, n.* A, 423; reservaiido

para este iogar a explana^Jo dos motives em que fundamentava easa decisAo,

sem outro interesse, como c facil de crer, mais que o desejo de acertar com a
verdade.

Essa cxplana(3o torna-sc pordm hoje inutil, convencido como vim a ser

de que errava na minha persuasAo, pois que os fundamentos d'ella estavam
mui longs da sniidez que eu Ihes suppunba, na falta de outros melhores. Por
mais indeslructiveis que parecessem, fleam de todo aniquilados em presenpa

do formal e auctorisado testemunho de um cavalheiro por tantos titulos res-

peitavel, como o d de certo o sr. Antonio de Mello Breyner, n’este ponto maior
de toda a excepfAo. Elle me aflirmou conservar em seu poder com outras com-
posigOes de sua tia, a condessa doVimieiro, o proprio autographo da Osmia,
esenpto por letra d’aquella senhora, oflerecendn-se para mostrar-m’o, a flm de
convencer-me da verdade. NSo pude vel-o, por embara^os sempre crescentes

do ten^; mas o dito e mais que suflicienie para desfazer ate sombras de du-
vida. Pique pois assentado de uma vez que D. Theresa de Mello Bieyner foi

auctora da Osmia; e reconhecida como unica genuina a opiniAo dos one assim

0 julgaram. Na do allegado Sismondi esU pega e escripta com grande pureza
de gosto, e notavel delicadeza de aflectos. Tanto a ac(Ao como o seu desenlace

foram tractados segundo as regras dos tragicos francezes do seculo de Luis XIV;
ponlm no que diz respeito i vivacidade do dialogo, a auctora quiz tomar por
modcio Voltaire de prefcrencia a Corneille ou a Racine.

A Osmia foi traduzida em castelhano, e sahiu iinpressa em Madrid, 1798,

no formato de 4.° D’essa traduepAo havia um exemplar na copiosa e escolhida

livraria de mr. Raetzel, como consta do respectivo Calahgo, sob n.° 359.

Quanto a outras tragedias em que o mesmo assumpto ha sido tractado entre

n6s com egual titulo, vej. os artigos Manuel Joaquim Borges de Paiva, Manuel
de Figueiredo, etc.

• OVIDIO 8ARAIVA DE CARVALHO E SILVA, Bacharel formado
na Faculdade do Leis pcia Universidade de Coimbra.— no Rio de Janeiro,

ao que posso julgar pelos annos de 1784, ou taivcz antes. Depots da form.-itura

retirou-se para a sua patria, e seguindo a carreira da magistratura, foi em
1812 nomeado Juiz de fdra para a cidade de Marianna. Exerceu depots diver-
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SOS cargos, e in. sendo Desembargador aposenUdo. Ignore a data do seu obilo,

que tod^avia foi posterior ao anno de 1841.—

&

22) Poemas, que ao iU.“° jr. Manuel Paet de Araqio Trigoto.. . t>»ce-r«-

tor da Univertidadf de Coimbra, etc., D. 0. C., etc. Coimbra, na Imp. da I’niv.

1808. H.° de 216 pag. em qiie se incliie a lista dos assignantes.

CompOc-sc esia coller.flo de 65 sonetos, 13 odes, 6 anacreonticas, 2 epis-

tolas, e varies outras poesias, entre cllas alguns trechos descriptivos, taescomo
a que se intitula 0 Ereho (o inferno), que mereceii aprefo especial a alguns

entendedores. Vej. a novissima edi(^o das Obras de CamSes, pelo sr. Visconde

de Juromenha, no tnmo i, a pag. 311.

23) NarrofSo das marchas e feilos do corpo mililar academico, desde 31

de Margo em que sahiu de Coimbra, ate 12 de Maio, sua enlrada no Porto. Coim-
bra, na Imp da Univ. 1809. 4.° de 25 pag.

24) Ode pindarica e congralulatoria ao Principe, d Patria e a Academia,
pela rettauragdo do goremo tegilimo. Coimbra, na Imp. da llniv. 1808. 8." de

14 pag.

25) 0 pronto americano, que a S. A. P o Principe regente. em honra das

carissimas e nunca bem pranteadas cinzas do sr. infante D. Pedro Cnrlos, etc.

Consagra, etc. Rio de Janeiro, Imp. Regia 1812. 16." de 13 pag.—R um dia-

logo em verso, no qual s2o interlocutores Jove, a Noule, e o rio Amazonas.

26) Heroidet de Olimpia e Herculano, jovens brattleiros, ou o Irinmpho
conjugal. Rio de Janeiro, 1840. 8.”—NSo as vi, liem romo a seguinte:

27) Cmsideragbes sobre a legistagao civil e ariminal do imperio do Brasil:

cttusas molrizes de sua md adminislragdo, e meiot adequados a sanal~as, etc. Rio
de Janeiro, 1847. 4.*

£ provavel que no Brasil publicassc ainda mais alguns escriptos, dos
quaes todavia nSo oblive nolicia ate agora, e sirva i.sso de desciilpa as defi-

ciencias que se notarem n’este e n’outros artigos.

OWEN (HIIGB), inglez de nafSo e OITicial milibir <ao servifo de Portu-

gal durante o periodo da guerra peninsular. Serviu no posto de Tenente-coro-

nel do regiineiito de cavallaria n.* 10, e foi encarregado da organisac.10 e dis-

ciplina do regimenlo n.* 6 da mesma arma. Era ultimamente Coronei, quando
por virtude das occorrencias politicas de 1820 forain de todo separados do
exercito os olSciaes inglezes, que n’elle exerciam ainda postos ou commando.
— M. na sua casa, sita nas proximidades de Londres, a 17 de Dezembro de

18W, com 76 annos de edade. — E.

28) A guerra civil em Portugal, o sitio do Porto, e a morte de Don Pe-
dro. Por um esiranaeiro. Impresso em Londres, 1836. 12.* gr. de iv-274 pag.

a que se seguem duas innumeradas, e mais 14 ditas de numeral especial,

contendo uma longa tabella de erratas.

0 auctor cm uma brevissima advertencia preliminar declara, que instigado

pelos rogos dos amigos, se atrevdra a apresentar aos portuenses uma obra es-

cripta com o unico fim de esclarecer o mundo Scerca das heroicas facanbas
pralicadas n'uma lucta que seri meinoravel para os vindouros. E accrcscenta,

que nSo teria a presuinpfSo de assim se expor i critica do povo lusitano, n’uma
lingua que nSo era a sua propria, se qualquer outro tivesse tentado o mesmo
assumpto. Conclue pedindo desculpa com o rifSo antigo ; Mais vote pouco que

nada.
Conservo em meu pqder o proprio exemplar por elle offerecido ao seu an-

tigo camarada e amigo Visconde da Serra do Pilar, que iSo honroso nome ad-

quiriu n’aquelle mcmoravel cerco pela corajosa defense com que sustentou o
posto mais que importante que Ihc fdra conliado.

Publicou-se a mesma obra conjunctamente na lingua ingleza com o titulo

seguinte

:

The Civil War in Portugal, and the Siege of Oporto. By a British Officer of
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Huttars, vho served in the Portuguese Army during the Peninsular War. Lon-
don, HMward Moxon, Dover Street.. 1836. 8.“ do x-28o pae.— E consta que

fdra egualmente traduzida e impressa nas linguas allemil e franccza.

Alguns excerptos da mesma obra, acompanhados de breves considerables

politicas sobre as occorrencias do tempo, foram impressos em urn pequeno fo-

Iheto de 32 pag. em 8." menor, com o titulo seguinte

;

Esdarecimentos sobre a guerra civil de Portugal; o sitio do Porto, e a morte

de S. M. I. 0 senhor D. Pedro, duque de Braganpi, de saudosa memoria. Es-
criptos nor um estrangeiro ; impressos em Londres em 1836. Lisboa, na Imp. de

Galharao & IrmSos. 1838.

NSo live opportunidade para indagar quern fosse a pessoa que realisou

esta publicabSo em beneflcio proprio, mediante a subscrip(<to de z40 reis por

exemplar, quantia que eflectivamente paguei, a instancia de alguem, por um
que conserve ainda em meu poder. Falta a indicabSo d’este opuscule na bi-

bliogr. Hist, do sr. Figaniere.

Mais recentemente, e de assumpto analogo se imprimiu, tambem anonymo,
outro brevissimo opusculo, cujo titulo 6

;

Historia abreruida dos acontecimentos do cerco da eidade do Porto durante

os annos de 1832 e 1833.— Expedigao ao Algarve— Aprisionamento da esqua-

dra miguelista— Tomada de Lisboa em 24 dejulho de 1833.— Detalhe geral da
bataUia de Almoster, dada em 18 de Fevereiro de 1834— Detalhe circumslan-

eiado dos tristes acontecimentos na eidade de Beja nos dias 9 a 1 1 de Julho de
1833

—

Descrippio do convento da Serra do Pilar, etc. Lisboa, na Imp. de Lu-
cas Evangelista 1851. 8.° de 56 pag.

OZANDRO, AONIO E LUCINDO. (V. Fr. Antonio Lopes Cabral.)
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1) rC) PAXA. (a) (sic) DE JE8U CHRISTO N08S0 DEOS E SE-
NilOK (uti como a e$crni os qvatro euangtlistas

:

e como a deerara os sanctos : t

doctores catholicos.— Foi approuado por Frei Hitronimo daxambuja depxUado
da sanela inquisifdo e eraminador dot liiirot que too de imprtmtr.—Sem designa-
qSo de logar, ty^graphia, nem anno da impresaSo; por£m a licen;a de Pr. Je-
ronyino de Azambuja tern a data de 15 de Pevereiro de 1551.

—

4.°

Tal 6 a descrip;3o que d'este rarissimo livro nos di Pedro Josd da Pon-
seca a pag. clxv do seu Catalogo dot attcloret, collocado por elle i frenie do
tomo I (e unico) do Diccionario da lingua portugueza da Academia. E mais
diz

;
que a pag. 46 coniefam duas Elegias a Magdalena, <uma do auctor, e ou-

tra sem set sua, por^m egualmente anonyma : • e na pag. 49 outra obra com
este titulo • Tralado dot proueitos que rent aot homfs de serem membrot de Jetu
Chritto notso senhor, e quam necesiaria couta he cemetaremos noitat contempla-
fbei poUa tua sacralistima humanidade :• seguindo-se a este tractado ontro com
o titulo: •Breste appareUio para reeeber o santissimo saeramento, tirado dot
dodas e muito deuotas meditofSes do padre frey Luiz de Granada.» Todas estas

indicafdes coincidem com as do livro de Jorge da Silva, one eu descrevi no
Dieeionario (tomo iv, n.° J, 3117), e do qoal possuo, como ani digo, urn exem-
plar, impresso em Evora por Martim de Burgos, 1589. 8.*— A differenfa esU
em que as Elegias come;am n’este a folhas cxij verso, o Tralado dot proueitos
a fol. cxv, e o Breve apparelho vem a fol. cli. D’aqui concluo eu, que o livro

anouymo de 4.* descripto por Ponseca 6 sem duvida a primeira edi^ do pro-
prio de Jorge da Silva, de uue o meu exemplar se diz lerceira, conforme a de-
claragSo feita n'este pelo eaitor, posto que tambem abi nSo appare(a o nome
do auctor.

Esse mesmo livro 6 tambem, quanto a mim, o que com alguma alterafSo
no titulo anda mencionado a pag. 134 do pseudo-CatnJogo da Academia; e se-

gundo posso julgar, identico da mesina sorto a outro com que nas Memorias
do Pulpito, pag. 330, allega o douto Cenaculo, embhora baja n’este i primeira
vista discrepancia mais notavel no titulo, pois se inculca ser : Paixao e outras

obras espirtluaet, para outo do arcebispadit de Etora^ impresses era 1551 com
licenoa de Pr. Jeronymo da Azambuja.

•

Bern desejara eu examinar o que egualmente possa haver de commum
entre esta Paixao attribuida a Jorge da Silva, e a outra que aignns attribuem
ao duque de Aveiro D. JoSo de Lancastre, a qual foi, segnndo oizem, impressa
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em Lisboa em (vej. Dieeionario, tomo iii, n.* J, 92<); porem tal exame
ha sido atu hoje impossivel de eflectuar. Entrego-o porUiito as doiUas lucu~

bra^oes dc um nosso sabio bibliomaniaco, assas coiihecido cm Lisboa pelo furor

insaciavcl com quo de nuiitos annos a esta parte corre em procura dc livros,

dus quaes ja tern conseguido reunir ou armazenar alguns milhares, e cuido

que se prepara para ajuntar-lhes outros tantosi Sc urn dia chegarem a

onze mil, poderemos, creio, applicar-Ihe a anecdota que se conta do marquez
de Pombal acontecida com o cardeal da Cunha. (Vej. no Dieeionario, tomo in,

pag. 354). E o aurtor da famosa descoberta, segrraada aos ouvidos de ami-
gos, dc que no Dieeionario se eilava eomo portuguez um livro que era em la-

timV'. Alliidia an Lioro dos privilegios eoncedidos li eongregafSo de S. Judo Evan-
gelitUi, por mim dcscriptn no tomo iv, a pag. 5, com a prudente cautela e du-
vido.sa reserva que costumo empregar, quando tenho de falar de obras que nSo
alcancei ver cum os proprios olhos. Perdoem-me o pleonasmo, se o d. de-

pois d’isso pude examinar o livro, e i este um dos pontos que esta para ajuste

de contas no Suppiemento final.

3) PALINODIA MANIFE8TA, ou rrtrartaedo publiea de muilos erros,

earoeas (sic) e falsidades, que a um pobre medico, chamado Hyhio, bom hometn,

mau phitosopbo, e peior peripatctico se eneaixaram tia uJUma tardr da «Itecre:i-

^o Kilosolica*, onde fez a pgura de mantenedor pela etelioln de AristoteUs.

be outra sorle: Breve summario das razdes que por si aUegarn os phUosophos da
moda e os anligos, nos principaes pontos em que discordant. Obra tUilissima

para o seculo presenle, em que ate as creadas de escada abaixo, e as muUteres
de pe descalfo, cantaro, e rio, etc., se prezam de saber muita pkilosophia. De-
dica-se ao publico pelo mesmo medico Sylvio, em uma carta que ha pouco rece-

leu de sen grande amigo, e official do mesmo officio, o senhor doulor Famido
Ferrdo Philalelhe. En Sevilha, en la Imprenta de Antonio Buccaferro. Sem de-

signafdo do anno (mas a carta tern no fmi a data de iS de Marfo de 1752). 4.*

de 95 pag.

Elste opusculo, cujo verdadeiro auctor nSo soube descobrir ate agora, foi

uma das muitas criticas e satyras com que por aquelles tempos os sequazes

das doub'inas e methodos antigos forcejaram por sustentar o campo contra as

preten^Oes dos modernos reformadores, emquanto se nio viram completamenle
desalojados e postos ein debandada por sens adversarios. A de que se tracta

encaminhava-se especialmente a conteslar os principios da nova physics, que
o P. Theodoro de Almeida come;dra a vulgarisar na sua Reereagdo Philoso-

pbica, tomando para thema das objeegdes a alma dos brulos, e os aceidentes

das especUs eucharisticas, dous pontos explicados n'aquella obra por modo em
que os impugnadores viam, nSo s6 uma aberracdo das doutrinas aristotelicas,

mas, o que mais era, um ataque directo aos dogmas da theologia reveladal

E provavel que este escripto sanisse, como tanios outros analogos, da casa pro-
fessa de S. Hoque, ou do coliegio de Sancto Antao: pordm o nome do seu au-

ctor permaneceu occulto e mysterioso. Os exemplares sSo raros, pois nio me
recordo de haver visto mais que dous ou tres, se taoto, nas minbas explora-

fOes bibliographicas; e esses escapades i destruifAo que impende sobre taes

papeis avulsos, por estarem enquadernadosconjunctamente com outros, em li-

vros de miscellaneas d'aquella epocha.

3) PALLADIO PORTUGUEZ— PublicagAo periodica mensal, dcstinada

para a exposi^o e annuncio dos novos descobrimentos em sciencias e artes,

dentro e fdra de Portugal. Do seu titulo faz Josd Agostinho de Macedo mcnglo
mais que succinta, a pag. 16 da Carta de Ft^aca, escripla sobre o Observador
(Dieeionario, tomo iv, n.° J, 2308). Ignoro ainda quern fossem os seus redacto-
res, quando comefdra, e o tempio que durou : creio poi^m nSo enganar-me,
jolgaodo que n’esta empreza tivera alguma parte Fr. Josd HariannoVcIloso,
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(Diccionario, tomo v, pag. 54), e que elle fArn, senSo redactor principal, ao
nienos diligente collaborador. () Palladio era iinpresso em fonnato de 8.°algum
tanto maiur que o orditiario chaniado purtiiguez, e na Ullicina Patriarchal de
Jn5o Prnenpio (^rr^a da Silva, successor de Francisco l,uis Ameno. Isto vejo

do quaderno de Julho de 1796, unico que conservo em ineu poder. N'este se

rontem, af6ra oulrusartigos, uma JfeTnortaso6reolWrgrapAo, iiiven^Ao n'aquelle

tempo ainda recente, com quatro estampas coloridas, parte de urn Tratado
historico e physico das abelhas, eL etc.

4) PAMPIILET08; 1848. Lisboa. Typ. de P. A. Merges, 1848. 8.“ gr.—
Sob estc titulo o formato se publicou uma aerie de fulhos periodicas, datadas a

primeira de lb de Janeiro de 1848, e a ultima de que bei noticia, a 12 de Agosto
do mesrno anno. Consla a collecfao ()ue tenho etn poder de 160 pag., por^ni

ignoro se aiem d'estas sahiram por ventura mais algumas folhas. Os artigos po-

liticos e littcrarios, em prosa e verso, qiie n’ella se comprehendem sio pela

inaior parte inteiramente anonymos, e alguns rubricados apenas com as .siglas

iniciaes dos nomes ou appellidus dos aiictores. De informa^ues obtidas cunsta

terein sido sous coUaborauores varios mancebus, que por outros trabalbos lit-

terarios ja figurain, ou terio ainda de ligurar no Diccionario: contando-se en-

tre elles os srs. Augu.stu Emilio Zaluar, Antonio Pedro Lopes de Mendon(a,
dr. Carlos Ramiro Coutinho, Joio de Aboim, dr. JoAo Carlos Massa, Jos6 Can-
dido d’Assump^Ao, Haimundo Antonio de BulbSo Pato, etc., etc.

PANEGYRICO FUAIERAL e uiilras poesias ao balio de Ijtssa Fr. D. Fi-

lippe de Tavora e Noronha.— Acerca d'esle livro, citado por Barbosa m Bibl.

tomo I, pag. 237, vej. no Diccionario, tomo v, pag. 387, o artigo Fr. Manuel de

S. Carlos.

5) PANORAMA (O): Jornal litterario e instructiro da Sociedade Pro-
pagadora dos Conhecimenlos tUeis. Publicado todos os sabbados. Lisboa, na Typ.
da mesma Sociedade 1837 a 1844. 4.° gr. 8 volumes.

Esta Sociedade, organisada pelos incessanles esfor^os de alguns amigos da
civilisa(2o, entre os quaes muito se distinguiu o sr. Manuel Antonio Vianna
Pedra, convidou para a redac;3o do seu jornal ao sr. Alexandre Herculano,

que pouco antes resigndra o logar de Bibliothecario da Bibliotheca Publica

Portuense.em razio das mudan^as politicas de 1836. 0 inodo como o iliustre re-

dactor desempenhiira o encargo que Ihe foi commettido, patentea-se da carta

publicada no n.° 68 do inesnio periodico (18 de Agosto de 1838); que a di-

rec^Ao Ihe dirigiu com data de 31 de Julho, em virtude de delibera;ao tomada
em assembles geral dos accionistas.

Em Julho de 1839 ja o sr. Herculano havia deixado o logar de principal

redactor, como se vd da declara^Ao inserta no n.° 115 de 13 do dito mez (nota

a pa^ 221).

Da mesma Sociedade foram directores, desde a sua installa(Ao em 1837 atd

a dissolu(Ao em 1845, o ji citado sr. Vianna Pedra, o sr. J. C. de Figaniere

(que de supplente passAra a eflectivo em 1841) e outros cavalheiros, cujos no-

ines figuram A frente dos respectivos volumes d'este semanario.

•A influencia do Panorama, adiniravel instrumento de inicia^Ao intelle-

ctual no atrazo relativo em que existiamos por aquelle tempo, manifestou os

seus efleitos desde logo; e redigido por algumas das capacidaues mais distinctas

do paiz, concorreu poderosamente para aperfeifoar a linguagem, desenvolver

o gosto pelas letras, e fazer revocar do esquecimento as tr^i(0es mais glo-

riosas do nosso passado. Por elle se deu vdo e impulse a essas voca;des novas,

que vemos gradualmente hole ir sobresahindo em todas as espberas da activi-

oade social.* (Vej. Annaes das Sciencias e das letras, tomo i, na introduc(Ao.)

«0 Gil Vicente, o Panorama, a Revista Universal e o Ttxnxsdor sAo os pa-
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drOM qoe em epochas differentes, e patenleando esfor;os de consagrafSo dis-

tincta, inauguram com tudo o niesmo pensamenlo, posto Ihe marquem a par-
tida de pontos diversoa, e mais ou menos aplanMos pelos proereasoa in-

tellectaaes. Cada uma d’eatas obraa resume o epilogo de am grande periodo

litterario para nds.—0 Panorama 6 o primeiro centro litlerario que se con-
stitue; o seu pendSo i o das novas doutrinas; os seus soldados uma phalange
de mancebos, qae mat despontam para as letras, mas arrojados nos commetli-
mentos. 0 sr. A. Herculanu t! o Nestor e o Ulysses d'esta guerra, em que nio
ha Troia que cercar e demolir, mas em que ha velhas ruinas de preconceitos

lilterarios que derrocar, e monumentos de inspira;des novas que erguer. 0 ro-

mance, a poesia, as excavafdes historicas, a critica amena, as lendas populares,

os estudos archeologicos, tudo figura nas paginas d'este vasto repositorio, que
muito concorreu para os proeressos da littcratura nacional.* (Revitla contem-
poranea de Portugal t BrasU, toino i, pag. 316, artigo do sr. Andrade Fer-
reira.)

Muitos outros testemunhos nSo menos valiosos poderiam apontar-se do me-
recido apre(o em que o Panorama foi, e i ainda agora tido, como uma das
publica^des que (na phrase de outro nosso litteratu) mais luz e calor deu i lit-

teratura e instruc;So nacional. Tendo hcado suspenso no flm de 1844, e defi-

nitivamente interrompido com a dissolufSo da sociedade no anno seguinte, uma
nova empreza pretendeu continual-o em 1846, e chegou a publicar 38 numeros
do volume ix (o ultimo em Novembro de 1847). Interrompida outra vez a pu-
blica;2o, s6 vieram a imprimir-$e os numeros 39 e seguintes (que completam
o dito volume) em 1852 d conta de novo editor, o sr. A. J. Fernandes Lopes,

3
ue i sua parte o sustentou depois nos annos de 1853 at£ 1858. incumbindo
e principio a redac^So ao sr. Rebello da Silva. Saliiram n’este periodo os to-

roos X, XI, XII, XIII, XIV, e xv, com o qual parece haver de todo terminado tal

publica^ao.

FR. PANTALEAO DE AVEIRO, Franciscano da provincia dos Algar-
ves. Ignoram-se as circumstancias que Ihe dizem respeito, constando apenas que
fdra natural da villa (hoje cidade) do seu appellido, e que fizera a peregrina-
(So aos sanctos logares de Jerusalem no anno de 1563.— E.

6) fCJ Itinerario da Terra-sancia e tuas particularidades. Dirigido ao
illustriuimo e reverendissimo senhor D. Mimel de Cattro, digniesimo arcebitpo

de Lisboa melropolUano. Lisboa, em casa ue SimSo Lopes 1593. 4.° de iv (in-

numeradas)-264 folhas numeradas pela frente.

Esta edi(4o (de que existe na Bibl. Nacional urn exemplar, bem como
outro da segunda, feita em 1596) (, pelo tcsieinunho de Barbosa e dos que
o si^uem, a primeira que do Itinerario se fez. Manuel de Faria e Sousa diz

na Europa Portugueza, tomo iii, parte iv, cap. 8.° ii.° 45, que a obra de Fr.

PairtaleSo fdra a primeira que de tal assumpio apparecdra em Hespanba. Se
porventura se refere 4 composipSo manuscripta do Itinerario por seu auctor,

poder4 ser verdadeira a afTirmativa; pordm se teve em vista lalar da obra ia

impressa, enUo errou certamente, porque 6 scis annos mais antiga que a ao
Itinerario a edi(So feita em Valbadolid em 1587 do Isaero de la Tterra Sancta

Mr Pedro de Escobar Cabe;a de Vaca, de que j4 tive occasiSo de falar a pag.

216 do presente volume.
Temos pqrdm cousa mais extranha, e para mim inexplicavel. 0 douto aca-

demico e binliothecario-mdr Antonio Ribeiro dos Sanctos, na sua ihuitas ve-

xes citada Memoria para a historia da Typ. no seculo xvi, a pag. 92 d4 o Iti-

nerario de Fr. PantaleSo impresso em Evora em 1512, edi(iSo que nunca houve
nem podia haver, quando sabemos pelo que nos diz de si o proprio Fr. Pan-
taleSo na sua obra, que elle chegdra a Jerusalem em 1563, e que s6 passados
alguns annos depois de voltar & patria i que aprompUra o seu livro para a
impressAol

r

I
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Cocno que o Itinerario parece haver sido predestinado para dar-nos re-

petidos exemplos da facilidade com que entre nds adormecem o$ Homero$...\

0 sabio redactor quo foi do Panorama, resumindo a historia da typogra-

phia portugueza em um arligo que inseriu no volume i d’aquelle periodico

(1837), a pag. 163, nSo s6 copiou sem exame o que l£ra em Ribeiro dos San-

cloa, mas fi^ n'essa auctoridade, que talvez repuUra segurissima, apresen-

tou-nos a pretendida edi(io do Itinerario feita em 1313 (isto i, quanao pro-

vavelmente Kr. PantaleSo nem ainda teria visto a luz do dial) como uma das

mais antigas obras sahidas dos prelos portuguezeslt Eis a que nos conduz a

nimia facilidade de reportarmo-nos a opini(>es e ditos alheios, tirando d'elles

como certas consequencias e inductees, cuja falsidade seria a primeira vista

conhecida, por pouco que tractassenios de examinar as cousas por nbs mes-
roos.

Se aquelles tiveram a bem atrazar, quando menos, de meio seculo a exis-

tencia do auctor do Itinerario, outro illustrado consocio e meu amigo, o be-

nernerito redactor do Arckivo Pittoresco, saltou agora para um extremo opposto.

Transcrevendo no vol. v a descripgao do sancto sepulchro, «por ser a mais
ediHcaiite e grata para leitores chrisUos c portuguezes, elc.,» uacomo assen-

tado e corrente, quo Fr. Panlaloio fora a Jerutaletn no tneado <lo teeuJoxvn...!t

Depois d'esta digressilo, que era indispcnsavel, para que i sombra de no-
mes Uo qualiflcados se nao commettarii nuvos erros, continuemos a dar conta

das diversas edigdes que teve o Itinerario.

A segunda tern o titulo seguintc: Itinerario de (sic) Terra Sanela e todae

suae partiadaridadee. Coposto por Frey PaiUaledo Daueyro: Prade Menor da
Ordl de S. Francisco, da Observdeia da Prouincia dos Algaruet. Dirig^o ao
llbutrissimo ^ Reuerendissimo Senhor Dom Miguet de Castro. Dignistimo Ar-
eebitpo de Lisboa Metropolilana. Agora nouamete acrecflado c6 mais dedarafoo
dos lugares de terra Sancta, y AtUhoridades da Sagrada Escriptura, ^ outras
curiosidades de notar. Lisboa, por Antonio Alvares 1596. &.*

Sahiu em terceira edi(So addicionado, segnndo se diz, por Diogo Tavares
e SimSo Lopes. Lisboa, sem o nome do impressor 1600. 4.* Da qua! o sr. Fi-
gani^re declara ter visto um exemplar na livraria das Necessidades, e eu con-
servo outro em meu podcr, falto de rosto, prologo, etc., mas complete no
mais, e assds bem tractado. (>)nsta de 301 rolhas numeradas pela irenle, e

mais seis innumeradas no fim, contendo a taboa dos capitulos e indice das cou-
sas notaveis.

Sahiu por o^rfa era; Lisboa, por Joio Galrilo 1685. i.'— Quinta rez,

ibi, por Antonio Pedroso GalrJo 1721. 4.* (esta edi;3o foi icnorada de BarbcM).
— Sexta tez, ibi, pelo mesino, 1733. 4.* de viii-327 pag., da qual tambeiu pos-
suo um exemplar.— As duas ultimas slo no rosto dedicadas a Christo cnici-

ficado.

Cotojando as de 1600 e 1733, nolei considerabilissima different entre
ambas, achando-se n’esta ultima cortadas clausnlas c paragraphos inteiros, e a
pbrase em geral alterada, com miiitas emendas e transposi{deg, etc.

Quanto ao merito litterario do livro, posto que o seu auctor no prologo
declare, que s6 se fizera cargo ao escrevel-o da vcniade c fidelidade, inculcanao
ter deixado de parte a correc^So do estylo, comtudo este 6 quasi sempre puro,
animado, agradavel, e as vezes elegante. Ao menos 6 essa a opiniao ue alguns
nossos distinctos philologos, cujas auctoridades nio produzo para oSo alongar
este arligo.

0 Uinerario 6 ji tido em conta de livro raro, apezar das suas multiplica-

das ediedes; e vi nSo ha muito tempo vender por 1 :600 reis um exempli da
de 1732.

Acerca de outras obras de egual assumpto, consulte-se no presente vo-
lume 0 artigo Fr. Miguel das Almas Sanctas, e os mais que ahi deixei apon-
*ado8.

TOMO VI 22
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FR. PANTALEAO BAPTI8TA, Franciscano da provincia de Sancto
Antonio do Braail, e natural da cidade do Porto, onde n. etn 16%. Foi Cutto-
dio da mesma provincia, eleito em <(iS7, e m. no convento da Bahia em Maio
de 16S9. Vej. a aeu respeito o Orbe Straphico de JahoaUo, no tomo i (edicio

de 1761), a pag. 147em-E.
7) (CJ Ramalhele etpirilual de bellae e tancUssimat floret, coUiidat vo

amenittimo jardim de Italia. Lisboa, na OlCe. Craesbeeckiana 1656. 4.° de xii-

416 rag.

uta obra, curiosa pelas noticias que encerra, e estimavel pelo estylo e

dic(do com que foi eacripta, divide-se em cinco livros: l.° Dat decofdet da
sanela eidade de Roma.— 2.* Sahidai da sancta cidade de Roma para at qua-

Iro partet principaet. conforme a ordem dot tnaUtemalicot.— 3.° Kio^em por
terra para Veneta.— 4.* l)e lodot ot logarct devotot e sanctuariot que vi not ter-

ra* do Grio-duque da Totcana e tenkoria de Genova.— o.“ Do que vi no reino

de Fratifa ate d eidade de Paris.

Prato quo este livro seja mui pouco vulgar, obtive ba poucos aunos urn

exemplar comprado por 600 r^is, pre(o roais que accommodado.

PANTALEAO de E8CARCIA RAH08.—Parece ser este urn pseudo-
nymo tob o qual Fr. Lucas de Sancta Catbarina publicira pela primeira vex a
sua collec;io miscellanea •OAnatomico Jocoto.’ (Vej. no Diccionario, tomo v,

11." L, 185.)

PANTALEAo RODRIGUES PACHECO, Clerigo secular, Doutor em
Canones, Conego doutoral da Sd de Coimbra e depois da de Lisboa, Depu-
tado do Conseino geral do Sancto Officio, Desembargador do Pa;o, e ultima-

mente Bispo eleito d’Elvas.— Foi por el-rei D. Joio IV enviado 4 cdrte de
Roma, juntamente com o bispo de Lamego D. Miguel de Portugal, para abi so-

licitarem o recon hecimento da mesma ^rte, e a confirma(So dos bispos no-
raeadra pelo dilo rei.— N. em Evora, e m. em Lisboa a 30 de Dezembro de
1667.-E.

8) Manifesto do reino de Portu^, apretentado d Sanetidade de Ur-
bano VIII, soore o direito com que D. Jodo IV pottue teut reinot e tenhoriot de
Portugal, etc .— Sahiu na lingua italiana, e lambem vertido na ^rtugueza, ao
one parece, por diverse penna: Lisboa, por Domingos Lopes Rosa 1643. 4.*

oe iv-60 pag.

Vi drate opusculo (que 6 raro, e que o auctor do pseudo-Cato/ogo da Aca-
demia deixou de f6ra sem alguma raslo) dous exemplares, nm em poder do sr.

Figani6re, outro na collecglto do sr. J. J. de Saldanra Machado.

PANTALEAo da SILVA, natural da cidade do Porto.— E.

6) Relafoo tummaria do tetUimenlo com que ot moradoret da eidade do
Porto reeeberam a luna do taerilego detacato que te fez a Deus tacramentado

na egreja da freguezia de Odivellat. Lisboa, na Offic. de Antonio Craesbeeck

de Mello 1671. 4.° de 18 pag.— (Vej. no Diecionario, tomo v, n.° M, 75.)

10) PAQUETE DE PORTUGAL. —Periodico politico dos emigrados

portuguezes em Londres, Sahia semanalmento, 4s terras feiras, em folhetos de
8." gr.; e o n.* l.° tem a' data de 24 de Agosto de 1829. Treze numeros forma-

vam urn grosso c compacto volume. Vi at4 o tomo viii, cujo n.‘ 13.° 4 datado

de 16 de Agosto de 1831. Escripto sob os auspicios e influencia do enUo Mar-
quez, depois Duque de Palmella, trabalbaram n’elle diversos individuos; mas
parece que os seus collaboradores mais assiduos e permanentes foram Rodrigo

da Fonseca Magalhies, e P. Marcos Pinto Soares Vaz Preto. Jos4 Liberato

Freire de Carvalho escreveu tambem em principio alguns artigos, segundo elle

declara nas suas Memoriae, a pag. 319. E reposilorio e fonte copiosissima de
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notieias doa SDCcessos do tempo, bem qne nSo de todo insuspeito em suaanar-
ralivas, e nas aprecia|[Oes doa factos, como representante de uma daa pareia-

Jidadea que traiiam divididos entre si os membros da fainilia libera). A eate

periodico succedeu em Dezembro de 1831 a Aurora, tambem aemanario poli-

tico, do meamo formato do PaquHe, escripto no mesmo aentido, por^m de

menores dimensOes; do qual conlinaou a ser principal redactor R. da F. Ha-
galbies.

11) PARECER Qt'E EM BT8PO DE PORTUGAL fez lofrre a ma-
teria do perddo peral, que ns da nagio pertendem alcan(ar.— 4.*

SSo as indica;dea one o chamado Calalogo da Academia nos apresenta

acerca d’eate opuscolo an que ate acora nSo consegui ver algum exemplar, e

de cuja exiatencia nSo fico por flauor. Acaso haveri n’isto alguma confiiaSo

com ontro escripto, ao que parece de assumpto identico, porem que d'eate

diflere no titulo, que i : Tratado sobre os varios meiot que te offereeem a Sua
Mageslade, etc. puolicado tambem anonymo, que Barbosa attnbue a D. Fer-

nando Martina Hascarenhaa, e do qual eu conaervo um exemplar, como digo

no tomo II, n.* F, 126? Posto que a supposi^So afUrmaliva ae me oflere(a

verosimil, estou comtudo mui longe de inculcal-a como certa
;
e por isso ficara

eate ponto duvidoao, esperando ulterior con6rma{3o.

PARNA80 LU8ITANO de dicinos e humanos versos, etc.— £ o titulo

de doua volumes de poesiaa, compoatas por D. Violante do Ceo, de quern bei de
tractar em seu logar. Nada tern ae commum estes volumes com a collec(Io de
titulo analoeo, que vai descripla no artigo quo a este ae aegue. Esta adverten-
cia bem poaeria eacusar-se; mas poderi ainda assim, agora on de future, apro-
veitar a algum leitor menos sabido. Relevem-na portanto aquellea para quern
for ocioaa.

12) PARNA80 LU8ITAIVO, OU POESIAS 8ELECTA8 dos aueto-

res pqrtuguezes antioos e modemos, iUusIradas com notas; precedido de uma
hisloria abreviada da lingua e poesias portugueias. Paris, em casa de J. P.

Aillaud 1826-1827. De I’lmprim. de Rignoux. 18." 5 tomos.

0 academico francez Mr. Raynouard, ao dar conta d’esta publicacSo em
urn dos numcros do Journal des Savons do anno 1829, falou d’ella com louvor,

como de obra que desempenhava condignamente o seu assumpto. A opiniSo

corrente por aquelle tempo attribuiu a Garrett a escolbaedisposi^ao das gepas
contidas na colleccSo, e ate as observa^Ses e notas que as acompanham. Creio
que essa opiniJo cnegou tradicionalmente aos ouvidos de muilos que esUo ainda
hoje de tal persuadidos, sem attenlarem nas declaragdes e protestos do proprio
Garrett, que por mais de uma vez, e com energia intimaliva, negon ser sua
aquella coordenagSo, repellindo para longe de si a paternidade, como inju-

riosa i sua fama. Por serem hoje mui raros os exempisres do Tradado de Edu-
eagSo, por elle publicado em Londres no referido anno de 1829, transcreverci

aqui as auas paiavras, assascxplicitasccathegorirasae.sseproposito;embbora

nio me parepa de todo Justo e fundado em boa razao o conceito que apresenta
acerca do Pamaso, antes seja para mim fdra de duvida que indisposipfies par-
ticularea, ou queixaa de resentimento pessoal, ainda nSo bem averiguadas, in-

fluiram poderosamente no seu animo, a ponto de Ihe inspirarem as phrases de
desfavor exagerado, em que a obra 6 mallractada e cxposla i irrisJo publics.

Vai pois 0 trecho alludido.

• Ja em oulra parte protestei que nada meu tinha no Parnaso Lusitano,

qne piiblicou o sr. Aillaud livreiro em Paris, senSo o resumo da historia lit-

terana de Portugal, que vem no principio do primeiro tomo d’aquella col-

lecpSo. £ certo que arranjei o systema e piano da obra, que escolhi os aucto-

res e pepas ; mas ausentando-me de Paris antes de completada a impressilo do
22 •
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primeiro volume, urn homem por nome Fonseca, a quern da minha algibeira

paguei para rever as provas, tomou a liberdade dc altcrar tudo, introduzindo
na cullecfiio produc(des lidiculas de genie dcsconhecida, e quo eu nutica vira,

omittindo muitas das quc eu escolli^ia, eiixovalhando tudo coin notas pueris

e indecentes, errandu vergonhosamenle ate o iiidicc de materias i|ue eu pre-

parara para cada volume, e introduzindo uina orthographia gallega, quc faz rir

a gente, c (me csta eni contradicySo com as regras que eu na prefa^lo estabe-

lecdra. . .. Repito esta declaravdo, para que me ii3o atiribuain as grosses toli-

ces e grosses ma-criaf<jes quc emporcalham aquella obra, quc Llo liella podia
ser».— (Trat. da Educafdu, pag. iv, nola.J

Rstc juizo, talvez severo em dcmasia, e visivelmente apaixonado, nSo to-

llieu de t()do a acccitaveu que u [‘arnaso obtivera, e que continuou a merecer,

apezar dos seus apregoados defeitos. A vcrdade i, que em compila^ues d’esta

iiatureza ninguem pi^e lisoiijear-se de conciliar para si os suiTragios dc to-

dos. Por mais acurada c escrupulosa que seja a escolha das materias, o que
agradar a uns desagradara necessariamente a outros, segundo sSo scuipre en-
contradas as opiiiides e prefercncias em assumptos dc gusto, que a csthetica

forceia em vio por subjeitar a regras invariaveis.

Como os exemplares do Partiato nlo sio muito vulgarcs, persuado-me de
que sera de alguma utilidade para os Icitores do Diccionario acbarem aqui em
forma de iudice ou resenha a indica^ao de todas as pe;as e trechos poeticoe,

que entraram n'aquella collecj^o. Casos havera em quc os estudiosos possam
consultal-a com vanbigem, servindo nao menus de auxilio aos que por nio con-

fiarem bastante no proprio juizo, procuram soccorrer-se do alheio para melhor
fundamentarem suas aprecia(Ocs.

Adverte-se aos que o nSo souberem, que as composi;des couteddas no
Pamaso poucas vezes se acham transcriptas na integra, e taes quaes se encon-
tram nas obras dos auctorcs, d'nnde foram copiadas. 0 editor supprimiu n’el-

las versos, ou passagens inteiras, i|ue julgou mcnos interessantes.

TOMO I. (Epicos.)

A QUEM LER (Advertencia prelimiuar de J. B. de Almeida-Garrett).

Bosguejo da Historia da poesia e lingua bortucueza. (Por Garrett. Acha-se
textualmente reproduzido, com o titulo : HUtoria abre-
viada da lilteratura porlugxuta, no tomo i dos Elemen-
tos de Lilteratura do sr. dr. Mello Moraes, impressos

no Rio de Janeiro, 1856, de pag. 152 a 177.)

Oa Arte poetica e da lingua portugueza. Rpistola de Francisco Manuel do
Nascimcnto a Francisco Jose Maria de Brito, que co-

me;a: • Lcmhras-inc, amigo Brito, quando a pluma>
etc.

CamOes: Excerptos dos Lusiadas:

Venus intercede a Jupiter pelos portuguezes (canto ii).

Descrip^ao da Europa (canto ill).

Igncz dc Castro (canto iii).

Partida de Vasco da Gama de Lisboa (canto iv).

Adamastur (canto v).

Os doze de Inglaterra (canto vi).

A ilha dos Amores (canto ix).

Cortb-Real: IDescripfao das tres partes (to mundo antigo fCerco de
Diu).

Morte de D. Leonor fNaufragio de Sepulveda).

Lms Pereira ; El-rei D. Sebasliao cm Cintra (Elegiada).

Mads, de Qdevedo;. Excerptos do Ajfonso Africano:

0 Oceano festejando a armada portugueza.
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Maus. dk Qdkvkdo:, Zara aapplicando ao pae o perdSo doa caplivoa.

0 principe D. JoSo nos jaroins encantados.
A noutc suspende o assalto de Anilla.
Zephira prorura o corpo de Mali no campo da baUIha.

noDluoDBS LOBO ; . . . Excerptos do ConJeslavel :

D. JoSo 1 acclamado nas cdrtes de Coimbra.
Nuno Alvares Pereira no seio de soa familia.

Baialha de Aljubarrota.
Paaniu de Castro: Excerptos da Ulytsm:

Helena depois da destruifSo de Troia.

Conibale oc Achilles e Hector.
Calypso e Ulysse.s.

Calypso abaniJonada de Ulysses.
SA 01 Menezes : . . .

.

Exceiptos da Malnca eonquistada

:

DescripfAo do Avemo.
Glaura procurando no campo da batalha o corpo de Ba-

trSo.

Dorao: Moema. (Do Caramunt).
i. Bssaio; Lindoia. (Do Uraguay).
Sanctos b Silva:... Morle de Luis XVI. (Da liratUiada).
Maceoo: 0 Alcapar da morle. (Do OrimleJ,
Garrett: Excerptos do Camoes:

CaraOes emprehende c complela os Lusiadas.
Horte de CiamOes.

TOMO II. (Descriptivos, Didalicos, Bucolicos, etc.)

Antonio d’Arred : . . Descript2o de Malaca.
Francisco Manuel:. Dia d'anno bom (Dos Fattoi).

Costa e Silva : . . .

.

Excerptos do Pasteio:

Manha d’estio : desde o verso : « Oh como dilatar-se aqui
par^>, ate «Vinde de Cramer dedilhar o alaude.*

A SolidSo: do verso « Amavel solidSo, tree vezes salve >,

ate iRosto e vulto envolveu, no mar sumiu-se.»
Ceifeiros e pastures: do verso: «N'essa vasla planicie

agora aticnta », ate • Porque os mortaes perverta eleva
aos ares. >

Crepusculo da larde: do verso: <Mas dosol os flammivo-
mos ethontes », ate »Tudo ro’elle caminha a sepultura.*

Pereira Caldas: ... As Avet .

Macedo: Excerptos da Medilafdo:
0 Homem : desde o verso : • Da culpa e primogenita a

ignorancia >, ate • A mente luz me de, valor ao peito.»
A crea^io: do verso: .Qiiio longe esiou da terra I Eis

se esvaceam>, ate «A pintura dos ceos se aviva e
brilha.

«

Mousinbo d'Albuq. ; Excerptos das Georgicas:

0 casal do lavrador : Quando os hoinens errantes, com
as (eras etc.»

Cybelle: «Musa, singela musa, que ao meu lado etc.*
Os pastures e os gaoos : « Entremos n'esse reino nume-

roso, etc.

Dihiz: Metamoiphoses;
0 Cristaf e o Topazio.

0 Cauby.
Bocaoe : Arendo e Argira (Metamorphose).
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CuRvo Semmedo: ... A Paimeira (Metamorphose).

HEROI.COUICOS.

Dnoz; Excerptos do Hyttopt:

0 palacio do Genio das bagatelbs.

0 DeSo na cerca dos Capuchos.
Canto do Vidigal, vaticinio do gallo.

A caverns de Abracadabro.
Mello Franco : .... A Estupidez triumphante era Coimbra

:
(Do principio do

canto IV do Reino da Etlupi^t aU quasi ao nm do

P*’*™*^' BLCOLICOS.

Bernardim Ribeiro: Ecloga; Persio e Fauno.

Sa de Miranda; . . .

.

Ecloga; Bieito, Gil, Basto.

Ferreira; Ecloga; Tityro.

Bbrnardbs; Ecloga; Phylis e Marilia.

Ecloga; Marilia.

Ecloga; SA.

Ecloga; Nise.

Ecloga; Joanna.

P. Caninua; Ecloga; Phylis.

CaxSes; Ecloga; Umbrano. Frondelio.

Ecloga ; Agrario, Alicuto.

Ecloga; Sereno.

FebnAo Alvarbs; .. Ecloga; Saladino.— Arbellq, Ribeiro.

Rodrigues Lobo; ... Ecloga; Bieito, Aleixo, C^rinna.

Qcita; Ecloga: AGratidio.— Tityro, Arointhas.

Maximunno Torres: Ecloga: Erymantho.
Quita; Idyllio: Tirsda.

UiNiz: Idyllio; Tresda.

Bocage; Idyllios: TriUo.—A Saudade matema.
1 T a:j«^Mandel Mathias; . . Idyllio: A IngratidSo.

TOMO III. (Epigrammaticos.)

SONETOS.

Si DE Miranda : . . .

.

«0 sol A grande etc.

Bbbnardes: >Vendo do forte Hector etc.

•Leandro em noute escura etc.

Todo animal da calma etc.

• Alma minha gentil etc.

• EisU-se a primavera etc.

• Quando o sol encoberto etc.

•Ondados fios d'oiiro etc.

•No rega(o da mSe etc.

• Esta o lascivo e doce etc.

• Urn mover d'olhos brando etc.

• Apartava-se Nise etc.

•Amor 6 urn fogo etc.

•Brandas aguas do Tejo etc.

•Na margein d’um ribeiro etc.

• Quando os olhos eroprCgo etc.

•Em uma lapa, loda etc.

• Qual tern a borboleta etc.

CeaudioM. DA Costa: ‘Nise, Nise onde esUs? etc.

• Breves horas, amor, ha etc.
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Quita :

Dwrz:

.

Gar(ao; .

JasE DE Sousa : .

.

J. X. nr. Mattos ;

r'Aquelle gesto, qiie em teus olhos etc.

•N’csta praia algum dia etc.

, xJa se vai daa estrellas etc.

"Aqui enire estas arvores etc.

*Da bella in:1e perdido etc.

• Aqui aentado n’esta molle etc.

•Vem a noute sombria etc.

• Emauanlo Amphriso seu jardim etc.

• Qua) pelas fraldas correm etc.

•Comign minha mSe etc.

• Era alta noute, e a lua etc.

•N’unia gale mouiisca etc.

•Sujos Droiites estSo etc.

•NSo me dirSo, senhores, etc.

• Oigno innnarcha d'immortaes etc.

• Soccorro ao quarto AITonao etc.

•N'um valle de boiiinas etc.

•Se eu me vira n'um bosque etc.

•Poz-se o sol, conio ji etc.

•N3o Toi, Marilia, etc.

Paulino Cabral : . . . •Aquelle tu e cds, quando algum dia etc.

N. Tolewtino: "Em escura botica etc.

•Van, misero cavallo etc.

•Quc sege, scnhor eonde, etc.

•Chaves na mSo, etc.

Maximiano Torres; •V^ como e.sU sereno etc.

• I'nin largo cinto, etc.

Manuel Mathias : . . •Priineiro as aves os vergeis etc.

•Prctos, longos, liiiissimos cabellos. etc.

•0 qiie d terra foi mar, etc.

• Urn doente. miserrimo etc.

Bocaoe: «Vem suspirada, carinhosa etc.

•TSo negro como a turba etc.

•Grato silencio, etc.

•Por terra jaz o emporio etc.

"Da triste, bella Ignez, etc.

• Adama.stor cruel, etc.

•Oh Deusa, qoe protegee etc.

•Famosa tenfio etc.

•Hagro, d'olhM azues, etc.

•Se 6 doce no recento etc.

•Meu ser evaporei, etc.

CuRvo SEMMEno: . . . •Medonha corre a noute, etc.

•Ji matisando o ceo etc.

Francisco Manuel: •Um soneto! Inda esta, etc.

•LA vai glosa, menina, etc.

Roeiro XKM Sanctos : <Aqui da linda Ignez etc.

•Venus buscando Amor etc.

Jose Bonifacio Os facbos pelos ares etc.

•Adeus, fica-te em paz, etc.

epigrammas.

P. Podea ter com Narciso etc.

Bocaoe ; •A morte, perdendo etc.

•Aqui jaz um homem etc.

•Um velho cahiu, etc.

:I43
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•Para curar febrea etc.

•Homem de genio etc.

• Morle, clamava etc.

• Urn medico, resentido etc.

• Poz-se medico etc.

•Urn medico receitou, etc.

•Certo Averroea etc.

•Uma terra dizem etc.

• Arrimado ii duas etc.

•(x>m tao m4 gambia etc.

•Um eacrivio fez etc.

Francisco Manuel;. *Eu lia a uni grao doutor etc.

•Fabio, ao caliir da noute etc.

•Lia um auctor, nSo digo bem etc.

RibeirodosSanctos: •V6a pergunlaea, etc.

•Nao mataras etc.

SATYRICOS.

GAR(io; Corydon, Corydon, que negro fado, etc.

•Nao poaso, amavel conde, aubjeitar-me, e

Miguel do Couto: . . 'Tomara-me cem legoas de visitas, etc.

Bocage: Satyras prestam, satyras se estimam, etc.

N. Tolentino: •Por fugir da cruel melancholia, etc.

•Amor, a falso o que dizes, etc.

•A Yds, que favor me daes, etc.

•Musa, buta de rimar, etc.

LYRICOS.

laoMANCEi, cai)(Ces, ltbas, endicias, I ezcniAsl

Bernardih Ribeiro: Romance:. aAo longo de uma ribeira, etc.

Sa oe Miranda ; . . . Can^ao : . . •Dura necessidade etc.

CamOes: Canfdes : .. •Vao as serenas aguas etc.

•Com for(a desusMa etc.

•Junto de um sccco, duro, etc.

Bernardes: •Amor, pois me inflammaste, etc.

FernXo Alvares; .
.
(A vida campestre) •Que sorte tSo ditosa, etc.

Rodrigues Lobo :.. . Lyra; nasce o hello dia, etc. (Primavera.)

Endechas : «Quem poz seu cuidado etc. (Primavera.)

Gonzaga : Lyras: . . . •Ku Marilia, nio sou etc.

• Marilia, teus olbos etc.

•Vou retratar a Marilia, etc.

•Marilia, de que te queixas, etc.

• A esias boras etc.

Maximiaho Torres : Can^oneta; •N’uroa selva aleatifada, etc.

J. Anastasio: Endechas; «Pezado alfange, etc.

J. Bonifacio: Endechas: •Ja tinha o mundo etc.

Borges de Barros:.. Endechas: •Vem ca, minha companheirs, etc.

Bocage: Decimas: •Socrates, rei da razio, etc.

• Fernando avilta o brazRo etc.

N. Tolentino: Decimas: •Feriu sacritega espada, etc.

ODES.

A. Ferreira: •Fuja d’aqui o odioso, etc.

•Eis nos torna a nascer etc.

P. Caminha : •Pierides sagradas, etc.

•Ferreira (direi) meu, etc.
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Causes:

M. DA Veiqa :

OAEfXo; ....

FeanciscoJ. Fbeibe:
Dmiz :

Fbanciko Manuel;

Fbancuco Manuel;

Pbreiba Caldae; ...

•PSde am desejo immenso etc.

•Fogem as neves frias, etc.

•N’aquelie tempo brando, etc.

•Ji a calina nos deixou etc.

•Vida quieta e pura, etc.

•Alegres passarinhos, etc.

•Pois torna o frio hynvemo etc.

•Ligado com asperrimas etc.

•0 constante vario, etc.

«Vd. Silvio, coino etc.

•Soberbo galeSo, que o porlo etc.

•Cercado estava Amor etc.

•Nas despidas paredes etc.

•Delphim, charo Deipbim, etc.

•Cercado de pedreiros, etc. (A Eiscada).

•Quantos, charo Pinheiro, etc.

•Que facil 6 com lapis etc.

•Com que fervidos rogos, etc.

• Apenas hoje a .somnolenta etc.

•On mil veies feliz, etc.

• De grande nome barbaro etc.

•Rompa-se cmbbora do estellante, etc. (Inedita).

•Ah! quern dissera, Corydon, etc.

•Bern nue a tern alto esiorjo etc.

•Oh filna do Oceano, etc.

•Numen brilhante, etc.

• Quando o discurso humano etc.

•Eu nSo consagro altares, etc.

•De seguir no alto monte, etc. (Anacreontics).

•J4 no Oricnte, etc (»)

•Estro, filho de Apollo, quando etc.

•Na lyra, que me dis, que vate etc.

• Que cuidas, men Pilaer, que pede etc.

•Foragida entre os homens, etc.

• Vem, doce lyra, dom das brandas etc.

•0 lavrador, que rasga etc.

•Vem, vem doce Eisperan^a, etc.

•Rompero curvadas quilhas etc.

•NSo tinha em ondas de ouro etc.

•Vai o mundo a peior, amigo etc.

•Oude me sobes, Musa, etc.

• As armadas undivagas etc.

• Maldito o bonzo, e mais maldito etc.

• Empegada no golphSo etc.

TOMO IV

(CONTINUAH AS ODES).

•Assim deixou de Greta etc.

•LS vem a aurora etc.

•Que i 0 que eu ou(o, oh deuses, etc.

• Vejo apontar o hynverno etc.

•Deusa, que espalhas pela etherea etc.

•Irritado da dor de ver etc.

•Se ao teu nume off'reci, piedosa etc.

Odes: •Feliz aquelle que os ouvidos etc.
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RiBEIHO DOS Sanctos

Fr. J. doC. df. Jfsus

Bocage:

Stockler :

H. Mathias:
J. Evangelista: . . .

.

Candto Forj6 ; . . .

.

B. L. Vianna:

J. Bonifacio:

Borges de Barros :.

Garcao:
Diniz :

Maximiano Torres:
Cdrvo Seuhedo : . .

.

Francisco Manuel:

GabqAo:
Maximuno Torres:
Bocage:

Garrett :

Pereira Caloas: . .

.

Bocage;

Cdrvo Semnedo : . .

.

Francisco Manuel;
Maldonado ;

PA

"Qua freinito a braroido am (orno etc.

-A lui M fafa, a subito e(c.

»0h homcin! Oue fizeste? etc,

: Odes: «^ual genio, Musas, etc.

"No recontro fatal vencido etc.

• Fervia ao longe com fragor etc.

-Aos lusos soberanos niio bastava, etc.

«Oli tu. nos septa montes etc.

"0 sublime cantor, qua etc.

Odes; uSaudade, men.sageira etc.

A lyra, qua desgostos etc.

•No leito, iiio eburneo, etc.

• Agora, Musa, novo canto etc.

Odes: «Dos inalignos amores etc.

"Zoilos, estremecei, etc.

•Tu flor, de Venus, etc. (Anacreontica).

•Poupando votos etc (•)

Ode : •NSo foram, charo Sousa, as lyras etc.

Ode; •Ao pe d'uma serra, etc. (Anacreontica).

Ode ; 'Estatalou, de pavor, destemperada, etc.

Ode : >A madre natureza, em sens thesouros etc.

Odes: *Entre horridas, funebres etc.

•Quio rapido, Fonseca, o velho etc.

•Que bellos silo os rapidos etc.

•Nos mudos sitios, que povda etc.

Odes: •NSo os que enchendo vgo etc.

•De novo, Musa, as azas etc.

Odes: «Tu, dns ainantes silenciosa etc.

•0 homem co'a invcn^So supers etc.

dithyrahbos.

•Os brilbantea tranpados eiinastrando, etc.

•Este, que hoje tocar ousado intento, etc.

•Hoje, que torna etc.

•Cbovendo estragos Orion ensifero, etc.

•Vem, vero potente Baccho, etc.

CANTATAS.

•Ji no roxo oriente branqneando, etc.

•Jd o sol de purpureas, etc.

•J4 de Coicbos a fera, etc.

• Longe do charo Mposo Ignez etc.

•De horrenda cerraptto etc.

•De urn sereno ribeiro, etc.

•14 da lucida aurora, etc.

FABULISTAS- APOLOGOS.

•Na gaiola empoleirado etc.

•Uma ovelha em tempo antigo etc.

•Na solidAo de alta noute, etc.

•Morreu urn nedio cabrito, etc.

•Nso posso aviso dar-te etc.

•N’um grande lago andando, etc.

•Prudente bufo sombrio, etc.

•Um patdal, que entre os pardaes etc.

•Feroz tarantula infesta, etc.
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»0 crepusculo niava, etc.

•Tendo o ninho seu provido etc.

>D’uma faniosa ca^aa, etc.

•Aoa maus nSo d4s atteD93o, etc.

KLKGIACOS.

CAMdes; *0 poeta Simonides falando etc.

•0 sulmoneiue Ovidio deslerrado etc.

Bernardes : «Agora, quando Martc esU movendo etc.

Dias Gomes Qual nau de urn MagalhSes aventureiro, etc.

Bocagg: todo o mundo urn carcere, cm que a morte etc.

CONTOS.

Jose de Sousa: Os Cagados: aNo tempo que de Luso a gente etc.

0 Entrudo : • Agora, que no poio da perguifa etc.

Francisco Manuel;.. Sonbo: « Considerava comigo que chegava etc.

Sonho : • Uma noute do tresloucado entrudo, etc.

A aposta : « 0 pSo furtado agu(a etc.

Debique : • Eis que, como Quevedo etc.

Desvario : • Que Oeus ? que homcm 7 que musa etc.

0 verdadeiro amor: >Nunca ouvi de mulher etc.

A Variedade : • Quando me tembro ter entrado etc.

Molbadnra de certa obrinba.

TOMO V (Epistolares, Dramaticos, etc.).

Sa OB Miranda :.. . . •Roi de muitos reis, se nm dia etc.

A. Ferreira Fez for;a ao meu intento a doce etc.

P. Caminba: •Antonio, quando vejo o ingenbo etc.

Bernardes: «Lume daa nove irmtts, mais que o sol etc.

•Musa da Lusitania, etc.

Ga^o : •Qual sordido pedreiro etc.

N. Tolrntino : •^nhora, tambem um dia etc.

•Domingas, debalde queree etc.

•Pois que o talento inquieto etc.

•Senbor, se nSo 6 injusto etc.

Bocaoe: •Sd conbefo de ti grandeza e nome etc.

•Se aos miseros, senbor, n<o d etc.

•Tu, d’antigos heroes progenie etc.

•Ao grio vate Salicio o vate etc.

RiBEmoDOsSANCTOs: •Em quanto cem poetas etc.

A pompa, e a escravidio etc.

•Amigo, se eu podesse ter etc.

•Tu tamentas, amigo etc.

•Pedes novas de mim etc.

•Assim 6, assim d, oh Serra etc.

•Os prazeres, senhora, sio diversos, etc.

•Tu dizes, que estou sd etc.

Eu bem sei, marqnez preclaro etc.

•Doze vezes tern, compadre etc.

Pereira Caldas:... Carta ao meu amigo JoSo de Deus Pires Ferreira (em
prosa e verso).

Francisco Manuel:.. «De one vem, Matbevon, que poucos hoje etc.

Tu aizes que mens versos $So mordidos etc.

•Emqnanto nossos paes, nossos avds etc.

•Emquanto punes mIos sacros fdros etc.

D. Leonor de Alm. : •Apenas soltou Pbebo a Ivra etc.
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CuRvo Sehmrdo : . . . •Em vio, suave Eurindo, em vSo etc.

P, J. DE Mei.1.0 ; *Era 0 anno tneiadn, c o louro Phebo etc.

PASTOHAES.

Quita; Licore (Acto 3." scena 4.* aid o fim).

DRAUATICOS.

A. Ferreira: Castro, tragedia (Quasi toda).

Quita ; Castro, tragedia (A scena 6.* do ado 2.*).

Dias Gomes : EUctra, tragedia (Scena 9.* do ado 5.“ atii o fim).

J. J. Sabino; Pnlycrna (Scena 3.* do acto 2.*).

J. X. DE Mattos:... Voiacia (Scena 4.* do acto 1.*).

C. DO ViMiEiiio; . . . . thmia (Scena G.* do ado 4.*).

J. H. (ioMES : Nova Castro (Scena 1.‘ do ado 2.*, e 3.* do ado 4.“).

V. P. Nolasco : 0 triiiviplio da Naturera (Scena 6.* do acto l.“).

CUMICOS.

CahOes ; Vdodrmo (0 acto 4.*).

Garvao: Thratro novo (Scena 4.* aid 8.*).

Assembtm (Scena 1.* ale 9.*).

Dmiz: 0 fatso heroismo (Ado I." scena 7.*, .ido 2.* scena 6.*,

e acto 3.* scena 10.*).

E com islo conclue o volume v.

Eni 1834 pulilicou 0 mi smo editor J. P. Aillaud um tomo vi, impresso na
T>p. de Casiniir, no proprio formato dos outros volumes, e com 0 titulo

seguinte

:

Satyricos poiiuguezrs: roUccfoo srlecta dr jiormas htroi-comico-salyrieos.

iUustrada com uolas. — Contdni os poenias Hyssopr (com lima estampa), pag. 1

a 137 : — Reino da Eslupidez, pag. 1.39 a 197.— Os Burros ou 0 reituido da
Sandier, pag. 198 a 379.— Das nolas. alias de pouca valia, toi audor, segundo
se dir, Jose da Fonseca. Kecontiecendo depois que o poema Os Burros, emb-
liora inui diverso na cuntextnri e phrase do que sahira das milos de Joed

Agostinho, era por stias obscenidades improfirio para figurar em similhanie col-

lecc^lo, o editor niais lieni aconselhado o expungiu do volume, substituindo-o

pelas Salyras de Nicolau Tolentino, que falando verdade, mal-condizeoi com
0 rosto oil frontispicio. Appareccm, (lois, excmplares de uma e d'outra fdrma.

13) • PARNA80 (NOVO) 1.U8ITANO, ou Poesias seirclas dos mats
ofamados auctorrs portuyurzrs modrmos. Rio de Janeiro, 18. . 4 tomos com
1233 pag.— E-stas indicapOes siIo dadas por um Catalogo da casa dos srs. E.

& 11. Laemmert, da mesma cidade; e ahi mesmo se dir que csta collecfdo con-
Idin versos de Serpa Pimentel, D. Antonia Pussich, Rordalo, Sancta Anna, Gar-
rett, J. de Demos, Mendes Leal, Palmeiriin, Herculano, Zaluar, Aboim, Casti-

lho, Dulhao Pato, Latino Coelho, Gomes de Amorim, etc. etc.

NJo tendo visto aid hojo exemplar algum, d-me impossivel dar d'esta

obra algiima 110^0 mais explicita c circumstanciada.

14) • PARNASO BRA8ILEIRO, ou coUec^ das melhores poesias dos
poetas do Brasil, lanlo inedtlas comojd impressas. Rio de Janeiro, na Typ. Im-
perial c Nacional 1829-1830. 4." 4 tomos, ou quadernos.

Foi collector d'eslas poesias o conego Januario da Cunha Barbosa, e como
tal vem assignado no fim de uma adverlencia preliminar collocada i frente

do tonio I. Creio que csta collecfAo d hoje rara no Brasil, e ainda mais eni
Portugal. Pela minha parte s6 me recordo de ter visto havent quinze ou dere-
seis annos um exemplar complete, que possuia o falecido conego Francisco
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Freire de Carvntlio, por die tra;:jdo do Kio de Janeiro. Eu leiiho hoje em
nieu podcr, por favor do men amigo sr. Varnhagen, apenas os quadernos l.*e

2.“, conslaiiles, aquellc dc G4 pag., c esle de 5fi dilas.

N'estcs quadcrnos su coiitern versos de Ignacio Jose de Alvarenga, Jose

Basilio da Gama, .Maniid Ignacio da Silva Alvarenga, Barlliolomeu Antonio
Cordovil, Jose' Eloy Oloni, Dnmingos Vidal Barbosa, JoSn Pereira da Silva,

Custodio Goiifalves Ledo, Joaqiiirn Ignacio de Seixas Brand.lo, Domingos Cal-

das Barbosa, Joaquini Jusd da Silva (sapateiro), etc.

Diversa na escolha, com quanto siinilhante no titnio de Pnrnuso hrasi-

leiro, se publicou passados annos outra coltecgSo, disposta e conrdenada peto

sr. dr. Join Manuel Pereira da Silva (vej. no IJuLwiiario lomo in, n.” J,98i),

da qual dei a descrip^ao tal como a pude fazerem presenga dee.sclarecimentns

que do Bio se me enviaram
;
sendo entao, e ainda agora impirssivel entrar em

mais particularidades, porque ii4o con.segui ver ate hoje algum exemplar da
obra referida.

De assumpto siinilhante sao tambeni as que ficam indicadas no IMccio-

nario tomo ii, n." K, 400; tomo v, n.* J, 4028; tomo vi, n." M, 1843, etc. alem
da que vai descripta no artigo seguinte e de outras, que teem de ser meiicio-

nadas no Supplemento final.

15) • PARNASO MARANHEIV'SE : cotlecgao de puesias. Sem designa-

{Ao do logar; Typ. do Progresso, rua de Sancta Anna (1861). 8." gr. de
VIII-285-VI pag., e mais unia com a errata tinal.— E edifSo eleg.inte e nitida,

da qual tenho um exemplar por dadiva do meu prestabilissinio amigo o ar. M.
da a. Mello Giiimarles. Conteni esta collecgAo poe.sias de nio inenos de cin-

coeiita e dous auctores, naturaes todos da provincia do Maianbiio, dispostas

segundo a ordem alphabetica dos nomes respectivos, como se segue : Antonio
Goiifalves Dias, Antonio Marques Rodrigues, Antonio Joaquini Franco de Sa,

Antonio da Cunha Rabello (sic), Augusto Cesar dos Iteis Raiol, Augusto Ulim-
pio Gomes de Castro, Alfredo Valle de Carvalho, Antonio Cesar de Berredo,
Augusto Frederico Colin, Antonio M. de C.arvallio Uliveira, Ayres da Serra
Souto-maior, Gaetano Candido Cantanhede, Gaetano de Brito Sousa Gaioso,

Celestino Franco de Sa, C.uroann Cesar Ferreira Rosa, FJduardo de Freitas,

Francisco Sotero dos Reis, Frederico Josi Correa, Francisco Dias Carneiro,

Fernando Vieira de Sousa, Filippe Franco de Sa, Fabio Gomes Faria de Mat-
tos, Francisco Sotero dos Reis Junior, Gentil Hoinem d'Almeida Braga, JoSo
Duarte Lisboa Serra, Josd Ricardo Jauflret, Jos^ Bernardes Belfort Serra, Jos4

Pereira da Silva, Joaquim Maria Serra, sobrinbo, Jo.se ,Marianno da (Xsta,

Joaquim de Sousa Andrada, Joao Emiliario Valle de Carvalbu, J. J. da Silva

Magarona, JoSo Antonio Coqueiro, D. Jesuina Augusta Serra, Luis Antonio
Vieira da Sitva, Luis Vieira Ferreira, Luis Mi^el (Juadrus, Manuel Odorico Men-
de.s, Manuel Benicio Fontenelle, D. Maria Firmina dos Reis. Nuno Alvares

Pereira e Sousa, Pedro Wenescop Cantanhede, Bainiundo Brito Gomes de
Sousa, R. Alexandre Valle de Carvalho, R. A. de Carvalho Felgucira, Rai-

mundo Pereira e Sousa, Ricardo licnriques Leal, R. Valentiniano de M. Rego,
^veriano Antonio d'Azevedo, Trajano GalvAo dc (^rvalho, T. F. de Gouvda
Pimentel Belleza.

16) PARNASO FE8TIVO em appiauto da eleifdo da preclariuima $e-

nhora D. Maria liobel Gorget do Amarai na di^nidade de abbadessa de Almoi-

ter. Lisboa, na OITic. Joaquiniana da Musica 1/32. 4.° gr. de viii-57 pag.

17) PAROniA ao primeiro canto dos Lutiadat de Cambes. Porto Typ. da

Rua Formosa n.* 243. 184.'). 8." gr. de xiv-37 pag.— Sabiu formando o n.* 1."

de um periodico que se intitulava - Miscellanea historica e litteraria.- (Vej. no

presente volume o n.* M, 1840.)
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i precedida de uma noticia asaienada por Francisco Soares Toscano (Dk-
cvmario, tomo iti), e datada de 1619, na qual se declare que eata peca fdra

compoata nos ultitnoa annos do seculo xvi por ouatro estodantea da Univer-

sida^ de Evora, a saber: Manuel do Valle de Moura, Bartholomeu Varella,

Manuel Luis Freire e Luis Mendes de Vasconcellos, concorrendo pordm eate

ultimo com um unico verso, e pertencendo a parte principal da obra a Manuel
Luis.—Vej. tambem o que diz o sr. Visconde de Juromenha nas notes do tomo i

da sua novissima edi^ao das O6ros de CamOetj a pag. 306 e aeguintes.

0 que parcce por^m ser modemamente ignorado, 6 one eata Parodia jut-

gada por mnitos inedita, ja fdra impressa pelo mciado do seculo passado em
um dos tomos (segundo minha lembranga, o primeiro) do Analomico Joeoso,

onde a li ha muitos annos. —Vej. no Diecionariu, tomo v, n.“ L, 18S.

Occorre a propoaito uma ODserwi^o. Admittido como certo que eata pefa

fosse compoata em 1589, e achando-se n'ella egualmente parodiado o argu-

inento do canto « Fazem concilio os deuses n’alta corte • etc., fica de todo inva-

lidada a opiniSo universalmentc seguida, que attribue a JoSo Franco Barreto

(nascido em 1600) aquelle e os mais argumentos dos cantos dos Latiadat, que
como seus tdem sido tao repetidas veaes impressoa desde 1669 em diante. Egual

reflexSo faz tambem o sr. Visconde de Juromenha, a pag. 165 do tomoi supra-

mencionado.

PA8CHOAL BERNARDIMO DE BIATTOS. (Vej. Franei$eo de Paula

de MeireUet.J

Ao que se disse no tomo m, ii.° F, 1603, pdde agora accrescentar-ae que,

segundo informa^des havidas dc Coimbra, nSo consta que a Orofdo aeademiea

fosse jamais exposta n’aquella cidade a venda publics. Parece sim que se im-
primlra por via de subscrip(ao, e se distribuira particularmente aos assignan-

tes, servindo o numero d’estes de regra para a tiragero dos respectivos exem-
plares.

P. PASCHOAL DIAS, Clerigo secular, natural de Carmoul, na pro-

vincia de Salsele, estados da India.— D'elle nos da noticia o sr. Rivara no seu

Sntaio hisloriro da lingua Coneani, a pag. 196, sem romtudo nos indicar mais
particularidades que Ihe digam respeito, inclusive a epocha em que viveu, que
se Dio me cngano devera ter sido por Tins do seculo passado e principios do
presenle.— E.

18) Stabal Mater rertido em lingua (concani?) com varias ora(Ses, todo

em versos.

19) Novas meditaeoes em lingua de Goa (concani) para visitor a via-saera.

90) Preparacuo da oracdo mental, etc. vertida em lingua concani.

Consta que estas tres obras foram impressas em Nova-Goa, de poucos an-
nos a esta parte, por diligcncia on industria do sr. Miguel Vicente de Abreu.

(Vej. no presente volume, pag. 251.)

PASCHOAL JOSil DE MELLO FREIRE DOS REIS, do Conselho
de S. M. a rainha D. Maria I; Desembargador da Casa da Supplica^tio; Doutor
e Lente jubilado da faculdade de Leis da Universidade de Coimbra; Conego
doutoral nas Sils da Guarda, Faro e Braga; Depulado da Meza da CommissSo
geral sobre o exame e rensura dos livros; Deputado da Junta da Bulla da Cru-
zada; da Casa do Infantado, c do Conselho geral do Sancto Oflicio; Provisor

do GrSo-Priorado do Crato, e Ueputado da Assemblda da Ordem de Malta; So-
cio effectivo da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.— N. em Anrilo,

pequena villa ou povoafto distante scis leetias de Coimbra, a 6 de Abril de
17o8, e n. em Lisboa a 24 de Septcmbro Je 1798.— Foi sepultado o seu ca-

daver na ermidt de Sancta Rosa del.ima, que scrvia (ou ainda serve?^ de
egreja parochial da freguezia de S. Jorge de Usboa, em sepultura propna, e
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com inscripcSo mandada gravar por seu sobrinho Francisco Freire de Hello

CDiccionario, tomo ii, pag. 381).— Para a sua biographia vei. o Elogio hitto-

rico, recitado na Academia das Sciencias por Stockier em 1799, impresao em
.separado n'esse mesmo anno, e d^is incluido com emendas e notas no toroo ii

das Obras do mesmo Stockier (1^6), de pag. 37 a 89. Esse Elooio vertido em
latim, e addicionado com algumas notas proprias pelo referido r. F. de Hello,

com 0 titulo Panegyriciu historicus etc. foi por este publicado era 1803, e sa-

hiu reimpresso em Coimbra, 1815.—0 sr. dr. Jaymc Constantino Uoniz, men
prezado amigo e lionrador, de quein espero tra'tar d’espapo no Supplemento
tinal, prepara actualmente para o prelo um aniplissimo estudo sobre a vida e

escriptoa do egregio jurisconsulto, obra de longas e acuradas investiga(des, en-
riquecida de documentos ineditos, e destinada a realgar entre naturaes e ex-

Iranhos a merecida fama de Uo abalisado portuguez.

Eis aqui a resenha de tudo o que nos deixou Paschoal Jose de Hello, se-

gundo os esclarecimentos que pude colligir.

31) Historia Juris Civilis Lusilani Liber singularis. Imprimiu-se pela pri-

meira vez em Lisboa, na Typ. da Academia Real das Sciencias 1788. 4.' E na
mesma Typ. em segunda, terceira e quarta edi(de$, sendo a que passa por
mais cnrrecta a terceira, de 1800.

33) Institutionis Juris Civilis et Criminalis Lusilani. Ibi, na raesma Typ.
1789. 4.* 5 tomos.— Dividem-se em cinco livros; l.° DeJure publico.— De
Jure penonarum.— 3.” De Jure renim.— 4.* De ObUgationibut et Aclionibus.
— 3.* De Jure criminali.

• Portugal via pela primeirs vez a sua vasta e complicada legislapSo re-

duzida a um systema scientifico, breve e intelligivel. Cinco pequenos volumes
de quarto, onde resplandecem egualmente a critica, a philosophia, e a vastis-

siraa erudi(4o de seu auctor, contem essencialmente tuoo quanto se acha com-

f

irehendido no amplissimo corpo das nossas Ordena(des, o na copiosissima col-

ecfSo de nossas leis extravagantes: e enccrram al6m d’isso uma grande parte

dos principios mais sSos da jurisprudcncia universal, que a perspicacia dos
espiritos mais c^zes de remontar a primitiva origem dos deveres dos bomens,
e aos verdadeiros principios das sociedades civis, soiibe derivar d'eslas puris-

simas fonles, em beneiicio da bumanidade. Esta obra, especialmente a parte

que tracta da nossia legisla^So criminal, constitue um monumento indelevel,

que levard aU a mais remota posteridade o nome de seu auctor, e fari que eUe
seja contado pelos vindouros no pequeno numero dos jurisconsultoa pniloso-

pbos, que ousaram aclarar a legislate da sua patria, sem sacrificar os direi-

tos de lodos os liomens ao temor de incorrer no desagrado de alguns.> (Sto-

ckier, no EU^ citado.)

Tendo sido estas obras adoptadas (j4 depois da morte do auctor) para ser-

virem de compendio nas lipdes da cadeira de Direito patrio do eurso juridieo

da Universidaoe de Coimbra, a mesma Universidade determinou faier d'ellas

uma edipSo para uso proprio, cuja direcpao foi encarregada a Joaqnim Ignacio

de Freitas. Este, procurando desempenhar-se do encargo, soccorreu-se a Fran-

cisco Freire de Hello, que de muito tempo e por mais de uma vez se queixira

pela imprensa da incuna e desleixo com que a Academia das Sciencias proce-

d^ra na reimpressSo das obras de seu tio, que, segundo elle, andavam inpadas

de erros e requeriam uma edipSo correcta e expurgada. Sahiu, pois, a nova edi-

pio dos prelos da Universidade em 1813, com uma prefapSo de Freitas, em
que este dava conta do seu trabalho, das mil emendas que flzera, etc., etc. Po-
rim havia ahi phrases de desfavor, em que a Academia julgou ver atacado o
proprio decora e contra ellas representou ao governo, de que entSo fazia parte

0 seu vice-presidente Marquez de Borba; r<»ultando d’essa represents^ a
portaria seguinte, expedida ao Reitor da Universidade;

• Sendo presente ao Principe Regenlo nosso senbor a lepresentapSo da
Academia Real das Sciencias contra as expressOes indecorosas com que se vd
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insullada pelo auetor da prefa^o das obras latinas de Paschoal Joad de Mello,

que se eslampou no frontispiciu das ditas obras em portufiuez, para nlo esca-

^r a inlelligencia de nenhum portuguez, parecendo que a inencionada prefa-

p2o nio foi revista por aucturidade al^uma; pois, se o fosse, nlo se consentiria

em umas obras elemenlares com prejuizo da mori^eragSo, que importa mais
que a sciencia da mocidade, que entendera pela li(ao e desasisado exempio,
que Ihe d permittido, quando assim se insulta iiipunemente uma corporapSo

respeitavel, denegrir e rilipendiar a repuU(do de qualquer particular: Manda
Sua Alteza Real que se supprima a mesina prefa^io, separando-se das referi-

das obras; e que o reverendo Blspo-Conde, reformador reitor da Universidade

de Coimbra, advirta o mencionado auetor. 0 mesmo reverendo Bispo, Conde
de Arganil, o tenha assim entendido, e o execute. Palacio do Governo, em 13
de Abril de 1816. Com tres rubricat. Registrada a folhas 105. >

Conforme ao disposto n'esta ordem terminante, a prefajAo foi arrancada

dos exemplares que exisliam por vender, e de maravilha apparecc nos poucos
que a esse tempo esiavam jd extrahidos. Kicou sepultada no armazetn da Im-
prensa da Universidade, onde provavelmente ainda se conserva, se 6 que nSo
teve o destino que costuma dar-se a papeis inuteis.

A Universidade tem feilo depois repetidas reimpressdes, tanto da Hittoria

como das Inttiluif6es, e a ultima dc que tenlio noticia e a de 1833, em 7 vo-
lumes de 8.« gr.

Foram estas composipdes as unices que virain a luz em vida do seu au-
ctor. As seguintes sahiram posihumas.

23) Ditsertofio hislortco-juridica tobre os direitos e jurisdicfdo do Grao-
Prior do Credo, e do seu provtsor. Ordenada para seu uso particular, no anno
de 1786, e publicada por Francisco Freire de Mello. etc. Primeira edifSo corre-

da e annolada pelo mesmo editor, e a sua cusla. Lisboa, na Imp. Regia 1806.

4.* de vii-132 pag.

24) Respo^ de Paschoal Jose de Mello contra a Centura do compendia • His-

toris Juris Civilis Lusitani • fata por Antonio Pereira de Figueiredo, depuiado

da extincta Real Meza Centoria. Obra posthuma. Lisboa, na Imp. Regia 1809.
4.* de 37 pag.— Foi publicada pelo mesmo Francisco Freire de Mello, que
Ihe addicionou varies notas, impnmindo-a novamente augmentada em 1821.

23) Pro Litterarum instauratione dixit Paschalis Jose^us de Mello, aMMO
CI3. ODDI. LXXV. Sexto Nonas Octobris. Apud Conimbricensem Acadmiam.
Postutmm. Olisipoiie, ex Typis Regi* OOicinie 1809. 4.“ de 13 pag.— Egual-

mente publicada e annotada pelo dilo Francisco Freire de Mello.

26) AUegofdo juridica feila em Coimbra no anno dc 1782, em que se prota:
1.* que os melancolicos por doenga nao podem fazer testamento; 2.* que as lets

da amortisafdo comprenendem as Misericordias do reino ; 3.° que o Juizo dot

Retiduos nao pode ter herdeiro. lllustram-se outros pantos perlencentcs djurit-

prudencia palria. Tirada d luz por seu sobrinho Francisco Freire de Mello, e

por elle correcta e annotada. Lisboa, na Typ. Rollandiana 1816. 4.* de 32 pag.

27) Entaio do Codiqo Criminal, a que mandou procedrr a rainha D. Ma-
ria I. Lisboa, na Typ. Maigrense 1823. 8.° de xiii-459 pag.— E)sta edifSio feita

com bastante incuria, como accuse a estiradissima labella de crralas que vem
no flm, sahiu por diligencia e induslria de Miguel Setaro, consul que fdra de
Portugal na Russia, a quern a cederam para e.sse fim os herdciros do auetor.

A composiflo da obra datava desde 1789. No mesmo anno sabiu outra edipSo

com o titulo seguinte:

Codigo crimiiutl, inlentado pela rainha D. Maria I, auetor Pascoal Jose de

Mello Freire. Segunda edifdo castigada dos erros. Corrector Francisco Freire de

Mello. Lisboa, na OOic. de Siinio Thaddeo Ferreira 1823. 4.° de xix-144 pag.

Mais modernamenie se publicaram em Coimbra as duas obras seguintes,

que ainda n(o tive opportunidade de ver

:

jWi Codigo de Direilo Publico, etc. Coimbra. Imp. da Univ. 1844. S."
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gr. 2 tomos.—EsUva ainda inedito, e dizem-me qae no frontispicio se declara

ser esU a primeira edi^ao. 0 tomo it comprehende, creio, as Nolai ao Plano

do noto Codi^ pelo dr. Antonio Ribeiro dot Sanclnt, que este iizera em 1789.

29) Projettn de Codigo Criminal, etc. Ibi, 18^4. 8.° gr. Tenho que deveri

ser reimpressAo do quu saliira em 1823 nas duas ediffies que vSo menciona-
das n.' 27.

Francisco Freire de Mello, em um Catalogo que ajuntou no flm da Disur-
lacao hitlorico-juridica (n.* 23) di noticia, al^m das obras }i mencionadu,
dos seguintes escriptos que se conservam atb hoje ineditos;

30) Defeza dot Jnijuitifoes de Portugal, contra a injuita acauagdo do Bispo

de Coimbra.— Diz que se conservava no serreto do Conselho geral do Sancto

Officio.

31) Regimento do Sancto Officio dot InquieifSet, feito para te incorporar no
novo Codigo.— Existia manuscripto no mesmo Conselho geral, a quern diz o of-

ferec^ra.

32) Respotta tobre a jurisdicfSo do Grao-mettre, e Meza da Conteiencia e

Ordent, tobre ot bitpot uOramarinot.— Estava na secrelaria do tribunal da
Meza da Conscienca.

Em poder de um meu amigo vi ha tempos a seguinte

:

33) Repreteniofio feita a Sua MageRade (a rainha D. Maria I), em nome e

a favor de D. Martinho Mascarenhat.—Manuscripto de 44 papnas em 4.*

—

Este D. Martinho era o fliho e successor do duque de Aveiro D. Jo$6 Masca-
renhas, justifado na pra^a de Belem em 13 de Janeiro de 17,’!9.

PASCHOAL RIBEIRO COUTINHO, natural de Lisboa, e falecido a

4 de Outubro de 1729.— Foi pae de Andr^ Ribeiro Coutinho, de quern j4 flz

a devida men;io no tomo t do Diccionario.— E.

34) Area triumphal, idea e allegoria tobre a tabula de Parit em o monte
Ida; cuja fieguo ha de lervir para o area triumphal, que a rua dot Ounces do
ouro celebra em applauto dot detpotoriot dot lutitanat magestadet. Lisboa, por
Miguel Manescal 1687. 4.*

35) Heptaphonon, ou portico de teple cozes, eonsggrado d magestade de-

funta da tenhora D. Maria Sophia Itabel de Neoburgo. Lisboa, por Manuel Lo-
pes Ferreira 1699. 4.* de 24 pag.— Consta de prosa e verso.

36) A nova phenix, matt que entre incendiot renaicida, em pegot ptrpe-

tuada. Sancta Iria, suo vida, marlyrio, tua morte e tepultura. Lisboa, por An-
tonio Pedroso GalrSo 1704. 8.« de xxiv-102 pag.— Ainda nSo encontrei d'este

livrinho mais que um onico exemplar. (Vej. no Diccionario, tomo iii, n.*I, 157.)

37) Arco triumphal, idea allegorica tobre a fabuia de Hyppomanet e Ato-
Umta, cuja ffeguo ha de tervir para o arco que ot Ounces do ouro celebram em
applauto dot detpotoriot dot auguttat ma^ttadet de Portugal. Lisboa, pelos
herdeiros de Domingos Cameiro 1708. 4.°

38) Horotcopo felicittimo do ser."* principe de Portugal o tr. D. Pedro,
primogenilo que concede o ceo para gloria da monorchia, em 19 de Outubro de

1712. Lisboa, por Antonio Pedroso GalrSo 1712. 4.’

Os dous ultimos oposcolos sahiram com o nome de Jacinto Pacheco Ro-
brilvo, que d, como se \6, puro anagramma do seu proprio.

PASTORAE8 DE MR. GE88NER. (V. Ricardo Raymuado Nogueira.J

.39) PA8TORE8 DE8EMGANADOS (OS), Edopo. Primeira produegSo

de hum auctor detconhecido. Lisboa, na Offic. de Miguel Rodrigues 1764. 4.*

de 15 pag.

A p^lica(So d’esta ecloga (que 6, sem a menor discrepancia, a propria
me se acha na Lutitania trantformada de FernSo Alvares do Oriente, a fol.

36 e seguintes da edifAo de 1607, ou pag. 59 e seguintes da reimpresaSo feita

TOMO VI 23
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ein 178i) occupa iia liisloria das fraiidcs litlcrarias iiiii iogar mui distincto, e

bmi ificrece ser conUda com todas as suas cirnimstancias para excnipio dc
plagiarios. £ cpisodio mats i|ue miiito ciirinso |iara lii-ar omittido no Diceio-

nario; commuiiical-o-lH'i porlntilo ans mens Icitorcs. reprodur.indo com escru-

pulosa fldclidado o ipic fiicontrei a csle respeilo eni memorias antigas, e na
Iradicilo de conlemiKiratims, picnaiiicnie instruidns do caso |iolo testeninnho

dos quo o prescnia-arani.

Jose de Vascimccllos (de quern live occasiito de tracLar no toino v, pag.

151), conde <|iic foi de I’ntidwiro. c depuis primeiro niarquer. de Bellas, era

hurncin dado as letras, e (iiilia para a poosia unia especial predilcc(3o. Ardia
eiii desejos de S4>r auctur; porem corno a natiirexa llic reciisira caliedal sulli-

cicnle para roni|ior hons versus, entenitja que llie era licitu apropriar-se dos
alheios. e fazel-os passar por seus. Alguein podera julgar esta veleidade des-

culpavel em uiti lidalgo, niancebo de vinie c quatro aniios. Solicitu como an-
dava na cunq)ra de livros coin que enriquecessc a sua livraria, deparou-Ihe

0 acaso uni exemplar da Lusitania Iransformada. obra que apezar de impressa
em 1U07, ,se havia tornado rarissiina, c |iouco menus que descon liccida. A pes-

soa ein ruja man esiava, nan falton a encarccer-lhe o acliadu, inculcando o
exemplar por unico, e pedindo por clle urn pre(u excessivo. Vasconcellos con-
tente da .sua fortuna, pagou a quantia que sc Ihe exigia, e para inelhor certi-

licar-sc da raridade do livro, mandou-o prucurar por todas as lojas dos livrei-

ros, Glide miu .apparcreu com eOeitu urn s<i exemplar, neni nnticia de que n
tivessem lido. Isto liastou iiio sd para conrirmal-o na persiia.sao de que o scu

exemplar era unico; mas para suggerir-Ihe a idea de que [loderia .scm receio

oil iiiconveiiienle piiblicar como suas algumas ou todas as pnraias alii conteii-

das, e que muito Ine agradaram, certu de collier para si os louros e applausos

devidos de justifa au auctor de Uo formoeas composi(des. Conferinuo o seu
projecto com o P. Josd Caetano de Mesquita, scu particular amigo, este Ih'o

approvoit promptamentc, c aid se olTereccu para fazer-llie uma prefafAo, em

3
U0 rccummendnsse a priiiicira amosira .a considerapjo dos leilorcs, incitan-

o-os a esporarem oulr.as do mesino auctor. Aconselliou-o porem a ipie nilo

declara.s.se |iela imprensa o sen nomc, como niodida de raulelusa prudencia;

ou lembrandu-se talvez de que, se o furto passassc despercebido, seria elie

proprio que receberia ns louvores que a obra merecesse, |K>is Ihe licava facil

dar-se. querendo. como auctor d’ella entre os que ignoravaiii as particularida-

des do caso.

Appareceu em lim a ecloga Os paslores dfsenganados. Seus pretensos au-

ctores liveram u cuidado de preparar .as cousas de sorte nue apezar do mn-
terio com que cncubriam os nomes, nio deixavam estes de ser jd conhecidos

do publico. Isso mesmo era o que elles desejavam! Urn dos primeiros que teve

a ecloga foi o P. Francisco Jose Freire, da congrega;io do Oratorio, que n'esse

ou no seguinie dia, reunindo-sc como de costume na livraria da casa das Ne-
cessidades com outms congregados, tirou da algibeira o follieto, e principiou

a lel-o aos circumstaiiles. Conipunha-se o aiiditorio dos padres Joaquim de
Foyos, Antonio Alvares, Jose dc Azevedo e Valentim de Bulhdes, os quaes como
homens de letras e versados na lifJlo dos classicos, ao ouvir a nova poesia co-
me^aram a espantar-se, e a interromper o leitor a cada posso, asseverando

uns e confirmando lodos, que taes versos nao eram p,vra elles novos, sem com-
tudo Ihes occorrer cuios fossem. Fluctuavam na duvida, n3o sabeiido que pen-
sar, ati que, terminada a leitura, acudiu a reminisceiicia ao P. Bulhdes, dizendo

este para os companbeiros; «que a ecloga que tinham ouvido, era nem mais
nem menos uma das da Lusitania Iraiuformada]

•

Com isto se avivou a me-
moria de todos, parecendo-lbes que assim era ; mas para maior certeca foi

urn d’elles buscar i estante o livro, que por felicidade alii tinham, e examinan-
do-o nSo tardou em encontrar-se a ecloga, de que.a novamente impressa-era

exacta e Ael copia. Descoberto o plagiato, festejaram o caso, que beni o mere-
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cia, e zombaram da leviandade de Vasconcellos, e da impudencia de Joad Gae-
tano. Entretanto o P. Kreire, reflectindo em que nio sena possivel que o fiirto

feito a Ecrnan Alvares do Oriente pennanecesse occulto, e que os interessa-

dos veiido-o de.scol>erto poriam todo o empenho em supprimir a ecloga, atd o
ponto de fazer desapparccer, se podessem, todos os exemplares, mandou com-
prar a toda a pressa uma duzia d'estes, distribuiudo ametade pelos companhei-
ros, e embrulnando a oiitra em um papel que lacrou cuidadosamente, e poz a
bom recado no sen cubiculo.

NSo tardou com efleito a divulgar-se a noticia do furto feito a Fernio Al-
vares, e os plagiarios vendo-se col>ertos de vergonha, cuidaram para logo de
inutilisar e destruir a parte da edifSo qne estava ainda por vender, pratieando

outro tanto com os exemplares ji distribuidos, e que poderam recolher. NSo
pouparam a esse intento meios e industria, ja comprando-os, ji pedindo-os de
emprestimo, com o lirme proposito de nSo restituil-os. Chegaram a subomar
criados e familiares das pessoas que os tinham, para que os furtassem, ou ao
menos para que Hies arrancassem a prefa^So, que era o que mais inquietava

'Josd Gaetano de Mesquita, seu auctor. Estas diligencias surtiram Uo bom exito

que a edi(io des^pareceu quasi completamente. Dos proprios exemplares qne
Francisco Josd Freire havia reservado, nem um sO se encontrou por occasiSo

da sea morte; e dos que tinha dado aos companheiros existia apenas um, em
poder de Josd de Azcvedo, e esse mesmo falto da prefafAo. Extravio tanto

mais de admirar, quanto d certo que se nio permittia a pessoa alguma extra-

nba o ingresso nos cubiculos dos congregados!

Gom pgual efficacia tractaram de sumir os exemplares da Lusitania trans-

formada, fazendo-os desapparecer das livrarias onde existiam; como aconte-

ceu entre outras a casa das Necessidadcs, A qual sd foi reslituido o seu exem-
plar ji depois de publicada em i 781 a nova edi(io d'aquelle llvro ; isto 6, quando
a vulgarisa^io da obra tornava inutil o empenho com que se procuravam es-

conder os raros exemplares da edi^o anbga, para evitar exanies e confron-
ta^des de exploradores curiosos.

Apezar pordm de taiiianlios esfur^os, sempre escaparam alguns poucoc
exemplares da tal ecloga (eu possuo um. e sei de outro em poder do sr. Pe-
reira r^idas, de Braga), os quaes por existirem em mios de pessoas, que s^ie-

doras do motivo por que se fazia por elles tanto empenho, os nSo quizeram ceder

de modo algum, antes de contrario os guardaram com maior cautela, ficaram

permanecendo atd hoje, para memoria da fatuidade do plagiario de Fernio
Alvares, e do descaramento do seu digno conselbeiro!

40) (C) PATENTE DOS PRIVILEGIOS PERPETU08, profos r
merits, de que el-rei D. Fitippe I fes mercf a estes teas reinos e tenhorvas dt
Portugal ruu OSrtes de Thomar, em Abril de lo81. Sem designacSo de logar,

typographia, etc. 8.* de 33 folhas sem numerajSo, e tendo no principio uma
estampa com as armas do reino gravadas em niadeira.—Tenho d'esta edipio
um bello exemplar, que traz no nm a certidSo de conformidade passada e as-

signada pelo dr. Siinio Gonsalves Preto, cbanceller-mdr, em que declare que
as proprias Patentee passaram pela Chancellsria a xiij de Janeiro de m.d.lxxxiij.

D'aqui seconclueevidentemente quehouve erro da parte do collector do pseud^
Catalogo da Academia ao mencionar este opusculo com a data de 1583, em que
de certo nio podia achar-se ja impresso.

Monsenbor Ferreira Gordo teve tambem um exemplar d’esta edipio, que
declara haver comprado por 480 reis.

0 sr. Figani6re na sua Bibliogr. Hist, menciona sob n.* 187 outra edi^io
diverse, da qual viu um exemplar na Bibl. Nac. de Lisboa, e cujo titulo d:

Palente das mere^s, gragas e pricilegios, de que el-rei D. Fuippe nosso se-

nhorfei mertf a estes seus reinos. E aaiante cat outra Patents dM respostas

das Cdriet de Thomar. Estas Paientes mandou Sua Uagestade que se poxessem
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im Camara desta cidade de Lisboa, e outras toes do mesmo tear na Torre do

Tombo, onde etlao. Lisboa, por Antonio Ribeim 1383.—Na quinta folba tern

o litulo seguinte; PaterUe, em que vao ineorporados os eapitulos qne os tret es-

tados destes reinos apresenlaram a Sua Mageslade nas CiSrtes gue fez na villa

de Thomar em Abril de 1381. E as respostas que Sua Mageslade a elles entao

mandou dar .—Constam ao to<lo de 26 meias folhas de papel seni alguma nu-

mera{So.
Antonio Ribeiro dos Sanctos nas suas Mem. para a historia da Typ., inui-

tas vezes citadas, menciona a pag. 113 a mesma, ou outra edi(So d’estes Pri-

vUeqios pelo mesmo impressor, mas com a data 1384. Persnado-me de que ha-

verd aqui crro de algarismo.

41) PATRIA (A). — Joraal politico, commercial e litterario, cuja publi-

ctqio comefou a 13 de Outubro de 1833, e Gndou com o n.° 78, a 24 de Abril

de 1856. Sabiu um Supplemento extraordinario ao n." 68.— Impresso em Lis-

boa, na Typ. da Rua dos Calafates n.° 113. Folio grande.

Era redactor principal Francisco Maria Bordalo aue, segundo consta, es-

creveu abi apenas um unico artigo. Foram collaborauores os srs. dr. Tbomds
de Carvalho, Mendes Leal, A. de Serpa, A. Herculano, Lopes de Hendon(^a,

Rebello da Silva, J. de Torres, J. M. (TAndrade Ferreira e A. da Silva TulUo.

PATRICIO ALETHOPHILO IKISALAZAO. (\ey D.Josi Valerio da
Cruz.)

• PATRICIO ANTONIO DE SEPULVEDA EVERARD, Official da
Ordem Imperial da Rosa, e Cavalleiro da de Christo no Brasil; Coronel do
coipo d’Engenheiros, etc.—Conforme as inforroa;3es obtidas d auctor da se-

guinte:

42) Ilbtsao, experieneia e desengano. Maximas e pensamentos de um velko

de Sanela Cruz. Rio de Janeiro, Typ. de B. X. Pinto de Sousa 1859. 4." de

133 pag.

« PATRICIO MONIZ, Presl^tero secular, Doutor em Theologia pela

Universidade de Roma em 1845, e Mcharel em Direito pela Faculdade de Pa-
ris; Vigario collado da freguesia de N. S. da Concei^io em Angra dos Reis,

Professor de Historia e Eloquencia sagrada no Seminario episco^l de S. Josd

do Rio de Janeiro; Arcade Romano, com o nome de Cleomenes Hesaeide, So-
cio do Ensaio Philosophico do Rio de Janeiro, do Instituto Episcoral religiose

da mesma cidade, do Athendo Paulistano, etc.— N. na cidade do Funchal, na
ilba da Madeira a 2 de Abril de 1820; sendo seu pae Francisco JoSo Moniz,

que exercia alii o logar de Contador geral d’Alfandega, e foi no anno seguinte

eleito deputado As Cdrtes geraes e constituintes da na(So.—Transferindo-se

no anno de 1828 para o Brasil com a sua familia, comefou no Rio de Janeiro

os sens estudos, que depois concluiu em Paris e na Italia, recebendo entretanto

ordens ecclesiasticas, e naturalisando-se cidadSo brasileiro em 1847. E boje

considerado como um dos roelhores omamentos do pulpito brasileiro, e a im-

S
rensa periodica o tern por vezes proclamado digno successor dos Januarios e
lont'Alvernes. Dos muitos sermOes por elle prdgados, raros se acham impres-

ses; nem ii agora o poderSo ser, como feitos quasi sempre de improviso.— E.

43)

Compoti^s poelicas, offereeidas ao seu muUo querido pat Frandtco
Joao Moniz. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de F. de Paula Brito 1839. 8.* de
96 pag.— J4 no anno antec^ente, aos dezoito d’edade, publicdra umas Medi-
tofdes noetumas, de que nSo tern sido possivel deacobrir algum exemplar.

44)

Chronicas religiosas .— Sahiram no Iris (vej. Ditcionario, tomo iv,

n.° J, 3177), tomo i.

45)

SermSo sobre a Piedade de Notsa Senhora, pregado na egrgja de Saneta
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Cruz dos MiUtarn do Rin de Janeiro, em pretenca de SS. MM. II. Rio de Ja-

neiro, Typ. de F. de Paula Brilo 1860. 8.* gr. de 23 pag.

Redigiu nos annos de 18V8 a 1851 o jornal A Relinidn, conjunctamente
rom o falecido monsenhor Miranda Rcgo, e dcpois a Trihuna Calholica. No
priinciro dos referidos jornaes se acliam publicailos por extracto tres Sermdes

seus, pr^gados na festa de Sancta Anna, ans quaes um versa sobre a importan-

eia social que o christianismo deu a mullier, e oulro sobre a educa^So littcra-

ria e artlsbca subordinada ao principio catholico, etc.

D. FR. PATRICIO DA SILVA, Eremita Augustiniano, Doulor em
Theologia pela Universidade de Coimbra, e Oppositor ds cadeiras da mesma
Faculdade; eleito successivamente Bispo de Castello-branco, Arcebispo d’Evora,

e Patriarcha de Lisboa; CardeaJ da Sancta Egreja Roinana; Hegedor da Casa da
Supplies^; Ministro e Secretario d’Estado dos Negocios da Justi^; Conse-
Iheiro d’Estado; Vice-presidente da camara dos Pares em 1826, etc., etc.— N.

nos arrabaldes de Leiria a IS de Outubro de 1756, de familia tao pobre, que
foi obrigado a entrar no convento de .Sancto Agostinho na qualidade de criadu.

Os trades, descobrindo n’ellc propensilo para os estudns, o admittirain a profis-

s5o na Ordem, enviando-o depois para o coMcgio de Coimbra, para alii seguir

o curso theologico da Universidade. M. em 3 de Janeiro de 1840.— Para a sua
biographia vej. os Eziudot biogr. de Barbosa Canaes, pag. 108, e a Ornfdo fu-

nebre pr^gada nas suas exequias pelo P. Jolo Antonio Pereira inicrioHario.

tomo in, n.° J, 331). Na Bibl. Nac. de Lisboa existe um seu retrato de corpo
inteiro.— Nlo consta que em vida pnblicassc pela imprensa inais que as suas

Patioraes, dictadas, segundo se affirma, por elle proprio, e que sSo tidas como
modelos no genero. Entre ellas se distinguem a sauda^So enviada aos fleis do
arcebispado d'Evora, ao tomar posse d'aquella diocese, e a ultima que publi-

eou em Lisboa, quando se considerava proximo da etemidade. Eis aqui a re-

senha das que pude colligir, segundo a ordem chmnologica das datas. Se bou-
ver ainda noticia de mais alguma, iri mencionada em additamento no logar

competente do Suppltmmto final.

46) Patforal a iodos os fieis. dtro e poro, do arcebispado d’Evora, datada

de 10 ae Maio de 1820. LIsbra, na Offic. de SimSo Tbadueo Ferreira. 4.* gr. de

86 pag.

47) Pastoral a todas as psssoas ecdesiasticas e seculares do patriarchado,

dcerca do jiMleu do anno-sancto, coneedido pelo papa I,eSo XII.— Datada de

3 de Maio de 1826. Lisboa, na Typ. de Galhardo. Fol. de 10 pag.

48) Pastoral a todas as pessoas ccelcsuud'cas e seculare.<! do patriareJiado,

datada de 23 de Agosto de 1826. Lisboa, Typ. de Galbardo. 4.* gr. de 12 pag.

49) Pastoral a todas as pessoas ecdestasticas e seadares do patriarchado,

acerca da revolu(So proclamada no Porto em 16 de Maio de 1828 para susten-

tar a Carta Constitucional etc. Datada de 9 de Junho de 1828. Lisboa, Typ. de

Galbardo. Fol. de 3 pag.

50) Pastoral a todas as pessoas ecelesiastieas e seculares do patriardtado,

mandando publicar a bulla do LeSo XII contra a Ma^onaria e mais socieda-

des secretas. Datada de9 de Janeiro de 1829. Lisboa, Tyqi. dita. Fol. de 20 pag.

(Vej. no Diteionario, tomo ii, o n.* F, 491.)

51) Pastoral ao dero do patriarchado, etc. Datada dc 20 de Maio de 1829.

—Con^-me que fdra impressa no roesmo anno, e pelo dilo impressor; por^m
nSo vi atd boje algum exemplar.

62) Pastoral a todas as pessoas ecdesiasticas e seculares do patriarchado,

dcerca do iubileu coneedido pelo papa Gregorio XVI : Datada ae 16 de Junho
de 1833. Lisboa, Typ. de Galtiardo. Pol. de 7 pag.

53) Pastoral a todo o dero e fieis do patriarchado, sobre a mudanpa do
govemo em Lisboa, e restituipio da auctondade da senhora D. Maria II. Da-
tada de 30 de Julho de 1833. Lisboa, Typ. de Galhardo. Fol. de 4 pag.
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54) Pattoral a Uxlos oi fieis ecclesiasUmt e teadares do pairiardtado, dada

em Litboa a S8 de Septembro de 1837. >'a T>p. de Galhardo. 4.° de 31 pag.

Imprimiu-se posthutna a seguinie :

55) OrofM evantielica, recUada no real capeUa da Unii>ersidade,poroeeo-

sido da festividade que n’ella se ceUbrou em acfdo de grafos pela exatlaedo de

S. M. F. 0 tenbor D. Joao VI ao throno do reino unido, etc. Em 14 de Abril de

1817. Coimbra, iia Imp. da lliiiv. 1840. 4.* gr. de IS pag.

Passa esU pe;a na opiniio de alguns por urn primor de eloquencia. Dos
livros da Imprensa da Univ. consta que d’ella se impriiiiiram GOO exemplares,

nSo foi por^m possivel saber quern fosse o editor que a deu i luz, com quanto

fizesse a esse intenlo algumas diligencias o sr. dr. J. C. Ayres de Campos, a cuja

solicitude commetti em tempo essa iiidagafao.

Existe inedito no arcnivo da Academia K. das Sciencias o seguinte es-

cripto, a que jit live occasiSo de alludir no tomo ii, n.° F, 626

:

56) Exame e cetaura da obra manuecripta, que a Real Academia dot Scien-

cia* de Litboa offereeeu o seu tocio Francisco de Borja Garfdo Stochkler, etc.

dividida em Ires livros : o 1.* cont^ as suas poesias lyricas ; o 2.* a Iraducgao

de alquns psalmos ; o 3." os suas poesias avulsas. Feito o exame e Centura por

eommistdo da mesma Real Academia.—Volume em 4." original, datado no 6m
a 29 de Maio de 1819, com a assignatura autograplia do auctor. Consta de

176 pag.

Eu conservo em meu poder tambem inedita a seguinte, do tempo em que

o anctor era ainda religioso da Ordem de Sancto Agostinho

;

57) Orofdo funebre, recitada no conrenlo da Grafa de Lisboa, nos exe-

quias solemnes do arcebispo da Bahia D. i'V. Antonio Corr/a, etc.—Em 4.*

58) PATRIOTA (O), Jomal Litterario, Politico, Jtfcrconlit, etc. do Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro, na Imp. Regia 1813-1814. 3 tomos, sendo o I." no
formato de 8.* menor, o 2.“ e 3.* no de 8.“ gr.

D'este periodico, o primeiro do seu genero que se publicoii no Brasil, e

cujos exemplares completes raras vezes se encontram, ja uisse o mais que con-
vinba no tomo v, pag. 424, no artigo Manuel Ferreira d'Araujo Guimaraes,

que foi, como se saM, seu principal redactor.

59) PATRIOTI8MO PORTUENSE do seculo xvii. Inslrucqbes que a Get-

mara da antiga e leal cidade do Porto deu ans sens Procuradores, para reque-

rerem nos Cartes de Lisboa em 1697 a reforma da nafdo. (ioimbra, na Imp.
da Universidade 1821. 8.° gr. de 16 pag.

A proposito d'este opusculo, uccorre mencionar o seguinte, de assumpto
quasi analogo, mas de cuja autlienticidade nSo quizera bear por bador;

Acordao da Camara, on Senado cunsuUo da rereofdo de Celorico dos Be-
bados, 0 qual mandou ao Consetho de Portugal em Madrid, sobre os negoeios da
guerra e estado, anno de 1623. Lisboa, na OITic. da Viuva dc Lino da Silva

Godinho 1820. 8.° de 39 pag.

PAULINO ANTONIO CABRAL DE VA8CONCELLOS, Presbytero

Secular, Bacharel formado em Direilo canunico pela Universidade de Coimbra,
e Abbade da egreja de Sancta Maria de Jazente, no bispado do Porto, para a
qual foi eleito em 1748.— N. na quinta do Itegiiengu, junto i villa de Ama-
rante, a 6 de Maio de 1720, sendo fillio do dr. Joao Cabral Moreira, medico
de pro6ssio, e de sua muiher Anna Cerimeira Pereira. Quanto a data do seu

obito, posterior sem duvida ao anno de 1786, loi-me ate agora impossivel ave-
rigual-a, nSo obstante a diligencia quo n'is.so puz. Parece que vendo-se adian-

tado em annos, renunciilra a abbadia, nao sem alguin pezar, ao que podemos
colligir de um soneto que vcm a pag. 220 do tomo i das suas poesias (edipSo
de 1827). Que fdra entnusiastico Mmirador e apaixonado do Marquez de Pom-
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bal, e iniiiii|,'o dos jesuiUs, manifosta-se com toda a evid<‘ncia de repetidaa pas-

aaf'pns das suas ohras. mais p.irdrulanneiito dos smietos quo andam no mesmo
tonio I, a pap. 20U, 270 o 27H.— E.

60) Voesim dr Paulino Cabral dr Vanfaurrllos
,
uhliaiU de Jazmtr. Toma i.

Porto, na Oirir. do Antonio Alvaros ItilH'ii'o I7(<6, 8.* do iv-2i5 pag.— Tamo
II, ibi, na ino.Miia Ollio. 1787. 8.’ dc d'lO pap. o mais 6 de indice final.

0 editor Hemanlo Antonio Fario|m, livreiro d<i Porto, aflirina no prologo

do primeiru tomo, qiie o auctor vira c rotocara as suas obra.s para esta edi(:lo;

e declara no prologo do segundo, <|ue conservava em sen podor mais alguinas

poesias, que juntas as quo o nirsmo auctor iria pruduzindo (conLava elle enUlo

W annos) beui poderiam foniiar tercoiro tnnio. Por^in estenuncase publicou;

e das poesias que tenho visto ineditas, a maior parte sAo totalniente Iniproprias

para o prelo. U proprio tomo ii da odiriio de 1787 consta que dopois de publi-

cado fdra durante algum tempo probibido, e nSo sci se mandados recolfior us

exemplares por edilal da Meza Censoria, que conceddra previa licen^a para a

impressAo

!

Como a antiga edii;Au se liouvesse tornado rara, o livreiro K. Kotland fez

^r sua conta uma nova, com titulo identiro ao da primeira, e impressa na sua
Oflicina, 1837, 16.° 2 toinos com 317 pag. e 231 pap. afdra as do indice linal.

N'esta edi(ao (correcLa, como o s3o geralmente as a’aquella typographia) cor-

tou-se, niiu sei porque, o prologo que andava A frente do tomo ii da de 1787;
e deu-se nova colloca(.So aos versos, reunindo ao tomo uns sessenta e tantos

sonetos, que haviam entrado no antigo tomo ii. Assini, pela nova disposi(Ao

comprebende o tomo i, 312 sonetos. — 0 ii, 55 ditos fincluidos n’esteS 26 que
sio de Thcodoro de Si Coutinho, allusivos todos a cuntroversia ijue os dons
poetas sustentaram por muito tempo acerca das suasedadcs),e mats 7 roman-
ces, varias quadras glosadas, deciinas e oulras poesias miudas; e urn pequeno
drama allegorico, escriplu para solemnisar a eleicio de uma abbadessa.

Na Bibliotheca familiar e ren ealiva (vej. no Dic^onario. tomo u, n." C,

311) apparecer-am insertos quatrn sonetos de Paulino Cabral, dados ahi como
tneditos. SSo os seguintes:

1. • Adeus, bella infiel, que Amor tyranno etc. •—No vol. vi, a pag. 226.

2. <Eu como, betm, durmo, e a vida passo etc.*— Ibi, pag. 358.

3. >Do toque do tainbor arrebatado etc.* — No vol. vii, mg. 9.

4. •Flores no prado a primavera cria etc. *— Ibi, pag. 1^.
D'estes, o 1.* e 4.* sio com efleito ineditos; os dous outros, porim, ii ati-

davam desde 1786 impressos nas Poesiat do auctor, a saber : o 3.* coniorme
em tudo, e o 2." com algumas variantes, relativamcnte aos publicados na Bi-
bliotheca.

0 abbade de Jazente como poela p6de classificar-se entre os alumnos da
eacbola franceza, com quanto apresentc nos sens versos nio poucos resaibos

da hespanbola, em quo fdra croMo. Os seus sonetos sio em geral bem pensa-
dos e escriptos com gra(a e naturalidade, distinguindo-.se principalmente n’a-

quelles em que retratou, com as tintas e colorido proprios da satyra chistosa,

as baldas e vicios dos contemporaneos.

FR. PAULINO DA ESTRELLA, Franciscaiio da provincia da Arra-
bida. Assistiu em Loiidres durante .dezesepte annos, tendo acompanhado para
aquella capital a infanta D. Catharina, por occasiio do seu casamento com
Carlos n ae inglalerra.— Foi natural de C.astello de Vide, no Alemtejo, e m.
a 7 de Fevereiro de 1683. — E.

61) Floret del Detierlo. cogidat en rl jardin de la dauatra minoritiea de

Loadret. Offreeidat a la mageilad de la Sereniuima Reyna de la Gran-Bre-
latfa, por tu humilde eapelan Frav Paulino de la EBrella. iLiondres) 1667. 12.*

de 164 pag. — Todas as poesias m que se compde esta collect sio escriptas

na lingua cast^ana, nio haveodo ani uma sd palavra em portuguez. Mraiciono
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comtudo este livrinho pela singularidade de ser itnpresso em Londres, e n’a-

quelle tempo, por urn nosso patricio. Depois $e fez ein Lisboa nova edifao com
accresceiitamentos, na Oflic. de Antonio Craesbeeck de Mello 1674. Da pri-

ineira, que d rara, conserve urn exemplar.

PAULINO FERREIRA DA COSTA E VA8CONCELLOS, que, se

devemos crer Josd Aeostinho de Macedo, nAo passa de ser urn cryptononymo
com que pretendcu disfar^ar-se Jose Maria da Costa c Silva, o qiial, segundo

aquelle, foi o verdadeiro auctor dos dous opuscules publicados com o titulo

seguinte

:

62) Paz LiUeraria, em furma de Sdiloquios, ou saboneie aos « Soliloquies »

do R. P. 1. A. M. — N." l.“ e 2.“ Lisboa, na Imp. Hegia 1811. 8.* de 32 e 34
pag. (Vej. no Diccionario, tomo iv, n.” J, 2284.)

PAULINO JOAQUIM LEITAO, OOicial da Armada portugueza.—N.
na villa e pra^a d’Almeida em 1770. Sahiu de Portugal no anno de 1807 a

bordo de urn dos navios da esiiuadia que tranaportou para o Brasil o principe

regente, depois rei D. JoAo Vi e a familia real; serviu na guerra de Monte-
video; e voltando em 1822 do Rio de Janeiro para Lisboa no posto de Capitio-

tenente, viveu desempregado por alguns annos, at6 falecer n'esta cidaae em
1831.— E.

63) Libambo : Metamorpliote de Poo d’Assucar. Kio de Janeiro, na Imp.

Regia 181 1. 8.* gr. de 22 pac.— E escripta em versos hendecasyllabos. Con-
serve urn .exemplar d’esta eai(Ao, que julgo ser hoje rara, mesmo no Brasil.

64) A Enjuadra portvgueza que tramportou aos estados do Brasil os Sobe-

raitos de Portugal. Elogio. Ibi, na mesma Imp. 1812. 8.° gr. de 26 pag.—Tam-
bem em versos hendecasyllabos.

65) Na deplorarel morte do serenissimo sr. infante D. Pedro Carlos de

Bourbon e Braganga etc. Epicedio. Ibi, na mesma Imp. 8.' gr. de 8 pag.

66) A queda de Bonaparte : caiUo epico. Ibi, na mesma Imp. 1814. 8.° gr.

de 8 pag.

o7) Templo da Immorlalidade : elogio, para se recitar e cantor no theatro

de S. Jo6o. no octagesimo pritneiro anmcersario da rainha I). Maria I, em 17

de Dezembro de 1815. Ibi, na mesma Imp. 1815. 8.* gr. de 8 pag.

68) Ode pindariea ao Exercito portuguez, pela gloriosa restaura^ de 1808,

e memoravel campanha ate 1814. Ibi, na mesma Imp. 1815. 4.° de 8 pag.

Depois da sua morte, e por diligencias da sua familia, foram dadas a

estan^:
o9) As ritnas do falecido capitdo-tenenle da armada, Paulino Joaquim Lei-

Ido. Lisboa, Tvp. de A. J. C. da Cruz 1844. 8.° de 240 pag.

Tenbo debalde procurado encontrar algum exemplar d’cste volume, de que
$6 me lembra ver urn pela epocha da impressSo, ou pouco depois.—NSo sa-

berei, pois, dizer se n’elle foram ou nao incluidas todas, ou algumas das cita-

das poWias, impressas primeiramente em opusculos ou folhas avulsas.

0 sr. dr. A. X. Rodrigues Cordeiro, a quern devo o conhecimento de al-

gumas d’estas noticias, e a confirmafSo de outras, me communicou ter em seu

poder quatro cantos de uroa epqpea em outava rythma, e aid hoie inedita,

intitniada Argenlineida, que Paulino Joaquim LeiUo escrevdra, e adiantata ou
concluira, mas da qual se perderam os ultimos cantos. E assumpto d’este poema
a guerra do Rio da Praia, em que o auctor tomara parte, como dito flea.

A corporapSo da marinha portugueza andava por aquelles tempos maig
valida das musas do que o tern sido depois. Os nomesdecinco poetasjAinscri-

ptos no Diccionario, camaradas e contemporaneos de Paulino Joaquim LeitSo,

oflerecem d’isso testemunho, que ninguem podera contestar. Vej. os artigos

Antonio Pio dos Sasudos, Bernardo Jose de Sousa Soares d'Andrea, D. GaslSo

Fasssto da Camara, Ignacio da Costa Quinteila, e Jose Maria Dantas Pereira.
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• PAULINO JOSE SOARES DE SOUSA, l.° Visconde do Uraguay,
Grio-Cruz da Ordem Imperial da Rosa, Official da do Cruzeiro, GrSo-Cruz das
de Christo em Porlupl, de S. Januario de Napoles, da Dinaniarqueza de Da-
nebrog, e da Imperial Ordem Ausiriaca da Corda de Ferro; Conselheiro d’Es-
tado; ^nador; Ministro d’Estado honorario; antigo Desembargador da Rela^do
do Rio de Janeiro; Membro honorario do Instituto Ilistorico e Geo^raphico do
Brasil, etc.—Vej. a sua biographia c retrain na Galerta dot Brcmleiros ilUu-

Ir-es, fasciculo 8.°— Dus seus numerosos discursos pronunciados nas Camaras
d«s Senadores e Deputados, quer na qualidade de membro das mesinas Ca-
maras, quer na de ministro da cords, sd vi atd agora impresses em separado
08 seguinles:

70) Discurtot proferidot na Camara dot senhoret deputados, nai tettots de
23 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 1843. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de
F. de P. Brito 1843. 8.° gr. de 34 pag.

71) Tret diteursot do iU."" e ear." tr. Pautino Jote Soares de Sousa, mi-
nistro dot negociot esirangeirot. Rio de Janeiro, 1833. 8.° gr.

• PAULO ANTONIO DO VALLE, Doutor em Direilo pela Faculdade
de S. Paulo, Professor substituto de Hathematica na mesma Faculdade, Secre-

tario do Conservatorio Dramatico Paulistano, Advogado forense, etc.— N. na
capital da provincia de S. Paulo aos 23 de Janeiro de 1833, sendo filho do ca-

piUo Luis Antonio do Valle Quaresma, e de sua mulber 0. Maria Lourenfa
Cantinho do Valle.

Perdendo seu pae em annos mui tenros, deveu a educa;ilo aos cuidados

de sua rose, que fez todo o possivel para que n'elle $e desenvolvesse e frucli-

ficasse a voca^Ao que mostrava para as letras. Concluidos os estudos de hu-
manidades nas aulas da Academia da sua patria, matriculou-se no curso juri-

dico em 1844, tomou o grau de Bacharel em 23 de Outubro de 1848, e ultima-

mente o de Doutor a 18 de Junho de 1860.

Iniciado na carreira poetics aos quinze annos de edade, a suaprimeira
tentativa dramatica Anuidor Bueno, ainoa inedita, data do anno de 1843. Os tra-

balbos da advocacia, a cuja proflssio se entregou, e a redacfAo de varios jor-

naes poUtico-liberaes que tern tido a seu cargo, absorveram-Ihe a maior pLrtc

do tempo, que poderia empregar em estudos e tarefas propriamente littera-

rias.

Como auctor dramatico publicou atd agora pela imprensa os seguintes en-

saios;

72) Caelaninho, ou o tempo colonial: drama historico bratileiro em Ires

aelot. Bepresentado pela primetra vez no thealro d'esta capital emide Outubro

de 1848. S. Paulo, Typ. do Governo 1849. 8.* de 87 pag., tendo no lim mais vii

que contem a lists dos subscriptores.

73) 0 Capitdo Leme, ou a palavra de honra : drama em tret actos. S. Paulo,

Typ. Liberal 1831. 8.* de 88 pag.

74) 0 A/undo d parte: drama em tret actos. S. Paulo, Typ. Imparcial de
J. R. de Azevedo Marques 1858. 8.“ de vin-73 pag.

A proposilo d’este ultimo, e referindo-se egualmente aos antecedentes, diz

o distincto escriptor e poeta flominense, o sr. dr. J. M. de Macedo, em urn breve

iuizo critico inserto na Semana, folhetim do Jornal do Commercio do Rio, de

3 de Abril de 1859:
• 0 drama i muito simples; mas deixem que o seja: em um tempo de

complica(des inextricaveis a simplicidade, onde quer que apparepa, 6 um con-

traste que se deve apreciar. 0 drama do sr. Valle, em minha opiniSo esU longe

de ser um primor d'arte, e nAo i isempto de defeitos; o que pordm mais me
agradou n'elle foi a natui^idade com que o auctor soube dispor as suas scenas,

a fazer falar as suas personagens. 0 sr. Valle promette muito ao nosso theatro,

que sem duvida precise de quern escreva bem.
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«Nao tenho o prazer de conliecer pessoalineiite o auctor do Caetaninho,

do Capitao Leme, e do Mundo d pmte ; folgo por^m de reconbecer n'elle am
escriptor dramatico, que Ja d patria bellas esperaofas que se bio de realiaar.

• Ja nSo e poucn vel-o <le preferencia procuraiido nas cbronicas e tios con-

tos populares do paiz assuiiiplos p^ira Mias composi^ues. Rsle facto iiidica que
elle tern o pensamenlo de poetisar a terra da patria, de piiitar os nossos cos-

tumes, e por conseqiieiiria de prestar valiosus servi(os a sua litteratnra.

(>mo jornalista politico, foi iin periodo de t84!t a 1854 collaboradnr do
Ypiranqa, periodico politica) da sua provincia; redigiu o Meteoro: o escreveu

em vanos outros, quer politicos qiier litterarios, iiina innoidade de artigos de

diversos generos: biograpbicos, iiecrologicos, folbetins, analyses, noticias bis-

toricas, ficfOes, poesias, etc., etc.; esincrando-sc por conservar semprc urn es-

tylo claro e flexivel, e lioguagem lluida e natural.

Occiipa-se desde alguns aniios da Huloria do Ypiraiim, isto d, da bisto-

ria |>olitica de 1820 a 1822 na provincia de S. Paulo, o d'ella tern publicado

alguns trecbos e episodios nos jumaes do Rio de Janeiro e de S. I^ulo. Um
d'elles sabiu lambein ein separado coin o titulo segiiintc

:

75) Huloria da Indejimdtncia. As lestemunhas do Ypiranga. S. Paulo, Typ.

Liberal de J. R. de A. Marques 18,54. 8.° de 7 pag.

PAULO CARNEIRO DE ARAUJO, Cavalleiro da Ordem de Christo,

Uoutor ein Rireito Civil, Desenibargador da Casa da Supplica^Jo, Conselheiro

da Fazenda, etc.— Foi I’rocurador as Cortes celebradas em Lisboa em Dezem-
bro de 1697.—N. na cidade do PoKo, e m. em Pontevel a ,30 de Agosto de
1703.-E.

76) Pratica nos autos do juramenlo do sermissimo prineipe D. Jodo, tpri-
meiro dia de Cortes, emo l.“ e 4 de Deiernbro de 1697. Lisboa, por Migael Des-

landes 1697. 4.* de 8 pag.

FR. PAULO DA CRUZ, chamado por antonomasia o Fradinko da Rai-

nha. Franciscano. Uamou-se no seculo Jorge Fernandes: m. no mosteiro de
Medina del Campo, em Castella, no anno de 1631, contendo ao que parece 70
d’edade, ou pouco menos.— E.

77) (Cj Entxmio de S. Vicente e de suas Iranslafdes. Dtrigido a ntuy no-

bre ^ sempre leal cidade de Lisboa. Tern cinco cantos. E anotofoes que seruem

adonde se aehar Estrella •. Lisboa, por Jorge Rodrigues 1614. 8.* de iv (inna-

meradas)-36 folhas numeradas na frente, e mais oito no 6in, seni numerafio,
que conUm notas, e tabella das erratas.

edi(So rouito rara, e inteirainente desconhecida de Barbosa, e do colle-

ctor do pseudo-Co(<ifo!;o da Academia. D'ella possuo uin exemplar, comprado
por 960 nils. Havia, segundo ininlia lembran(a, outro no espolio do nnado
A. GarretL A obra sabiu pordm depois incorporada na Vida e rtutrlyrio de
S. Vicente, por Diogo Pires Cinza (Dircionario, toino ii, n." D, 214), livro de
raridade quasi egual i do precedente.

Esie pequeno poema, dividido conio se disse em cinco cantos, conUm ao
todo 370 oitavas rythmadas. Como especimen, em razJo da sua raridade, tran-

screverei aqui a primeira, em que o auctor propde o assumpto:

<A gri batalha e a palma illustre caeto

Do vcncedor, qua ate no ooine o s6a

;

E cono achado foi sen corpo aancto,

Hoora, thesouro e goso de Liiboa:

Feche a lucida porta d’Elepbanto

A Musa grega e ausonia, que inais vda

;

K tu vem, Musa verdadeira e aancta,

E a minha humilde peuna ao cdo levanta.
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Barbosa cita mats do mesoio auctor a obra scgoiiite, ciijo titiilo parece iii-

colcar set escripta em portuguez

;

78)

Tardes de quaretma: dedicadnt no coneio-mor Antonio da Malta...
1614. 4.“— NSo designa o logar da itnpressao, nem o nomo do typographo.

N*o eiiconlrei aU5 hoje oxemplar algum d’esle livro; e por is.so tnal .soi

dizer «c em portuguez. ,se ein castelhano. Alguem quo por ventura o possua,

on (enha vislo, far-me-ha grande favor, comrnunicando-ine o que ein verdatle

seja.

PAULO DIAS DE ALMEIDA, quo parece fdra Oflicial superior do
eorpo de Engenheiros, e vivia no primeiro ()uartel do .seculo actual. — K.

79) Deterip^ da ilha da Madeira em geral, e de cada uma de suas fre-

guetias. villas e togares em particular i suas protlucfHes, numcro de fogos e sens

habitantes, e estado actual de suas fortifirafUes. 1817-1841.— Opiisculo iiianus-

criplo de 74 pag. em formato de 4.° grande, que cxistc em poder do sr. Fi-

ganiire.

Vej. no Diccionario os artigos Nieolau Caelano de Uetieneourt Pitta, e Paulo

PereOrtUo da Camara.

PAULO DIAS DE IVIZA. (V. P. Luis Cardoso.)

P. PAULO FRANCISCO GOMES DA COSTA, I’rpsbvtero, Pamcho
encommendado na frcguezia de S. Louren^o de Carnide, suburbios dc Lisboa.
— Nada mais pudc .salx'r de sua possoa.— E.

80) Discurso, gue na eleifdo parochial em o dia 10 de Dezembro de 1840
recitou na freguezia de S. Lourenfode Carnide e Luz, etc. Lisima, na Imp. Ko-
gia 1840. 4.° de 16 pag.

81) Discurso instructim, recitado no domiugo da resurreicuo de Jesus Chris-

to, aos sens paroebianos; dedicado ao Soherano Congresso das Cortes, etc. Lis-

boa, na Offic. de Antonio Rodrigues Galhardo 1841. 4." de 10 pag.

84) Orofuo recitada em H de Maio de 1841 , na acfdo de gracas que ao ceo

offertou a (regueiia de S. l/)uren(o de Carnide pelo complemento das felicidodes

da nofoo, dedicado ao ser."" priucipe real o sr. D. Pedro de Alcantara. Lis-

boa, na Offic. de Similo Thaddeo Ferreira 1841. 4.° de 14 pag.

PAULO GERHANO. (V. P. llumds Jose de Aquino.)

PAULO GOMES DA SILVA BARBOSA, Cavalleiro da Ordem de

Christo, e CapiUo de infaiiteria.— Foi natural dc Braga; ignoram-se por^tn as

datas do seu nascimento e morte.— E.

83) Desafios para os meninos da eschola, dos primeirns rudimentos da gram-
maiiea, com toda a variedade e. medics dos versos de Horacio, etc. Lisima, na

Offic. da Musica 1731. 8.° de viii-45.s pag. — Novainente, ibi, por Ignacio Ro-
drigues. 1746. 8.°

PAULO GONSALVES DE ANDRADE, poela portuguez, que floreceu

nos reinados dos Filippes II e III de Portugal, ignorando-se comtiido as datas

do seu nascimento e obito, bem como a sua profissSo, etc.— Apenas consta

que fdra natural de Lisboa.— E.

84) (C) Varias poesias. Lisboa, por Hattheus Pinheiro 1649. 8.°— E por

segunda vez, dedicadas a Francisco de Faria Severim, Coimbra, na Offic. de Ma-
nuel Dias 1658. 4.* de xxiv-104 folhas numeradas s6 na frente. (Costiima an-
dar enquadernado com este volume na segunda edi(3o o Jardin de Apolo de

Francisco de Francia y Acosta. Coimbra, pelo mesmo impressor 1658. 8." de

iv-51 folbas. As poesias conteiidas n'este Jardin slo todas em castelhano.)

Todos OK nossos criticos falam de Paulo Gonsalves de Andrade com lou-
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vor e distinc(2o. Josr Maria da Costa e Silva diza seu respeito no Easaiu biogr.

crilico, (oino vn; •£; poela dolado de bastanie imagina^do, grande vigor de

exprcssSo, colorido brilhante, e optima versilicafilo. Posto que nSo esteja isem-

pto do peccado original da eschola castelhana a que pertencia, cabindo as

vezes em rasgos gongoristicos, conceitos e agtidezas afTectadas e pueris, resgata

esses defeitos com twllezas que podem tornar a sua leitura agrauavel e provei-

tnsa; sendo para sentir que a maior parte das suas poesias fosse escripta em
hespanhol, segundo o gosto que entSo prevalccia.'>

E com effeito, na ediftto de 1658 (que e a do men uso) dos 65 sonetos

que comprehende sSo apenas em portuguez os n."' xlvi e xlvii (este errada-

niente numerado xlviii); tendo mais n’esta lingua uma canfSo a 6. 48, e outra
a 11. 50 verso. As outras poesias s3o todas castelhanas.

0 prefo regular d'este livro tern sido ao que parece dc 400 a 500 reis.

• PAULO JOSE DE MELLO AZEVEDO E BHITO, Bacharel for-

tnado em Leis pela Universidade de Coimbra, Senador do Imperio, Veador
de sua magestade a Imperatriz, etc., etc.— Foi natural da cidade da Bahia, e

segundo diz o sr. dr. Pereira da Silva nos seus yaroft iUustres do Brasil, tomo
)i, pag. 5i3, n. cm 1786, e m. em 1M6.—Porcm o falecido L. da C. Titara, em
uma nota a pag. 129 do tomo vn das suas Poesias, affirma que elle nascdra em
1779, e m. no Rio de Janeiro em Septeinbro de 1848. Isto d o que me parece

mais provavel. Foi poeta distincto, e atd mereceu como tal os elogios de Fran-
cisco Manuel : nSo sei pordm que deixasse outras obras iinpressas aldm das se-

guintes

:

85) Epilhalamio, seguido de Ires elogios. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laemmert 1844. 8.* gr. de 51 pag.— No Epilhalamio celebra o auctor o feliz

consorcio de S. M. I. o sr. D. Pedro II, c nos Elogios os dias anniversarios de
seus augustos pae e avd.

86) Epistola. .

.

— Inserts no Pamaso Lusitano (vej. no presente volume
0 n.” P, 12), tomo v, pag. . .

.

87) Ode saphica, escripta em 1797.— Sabiu no Guanabara, tomo i (n.° 1.*,

Uezembro de 1m9), a pag. 35.

88) Elogio poetico ao ill.'"" e ex." sr. Conde dos Arms, etc.— Sahiu ein um
folheto publicado com o titulo : Belagao das feslas qae ao ill."” e ex."” sr. D. Mar-
cos de mronha e Brilo. conde dos Arms, etc. deram os subscriplores da praga
do commercio aos 6 de Septembro de 1817, etc. Bahia, Typ. de Manuel Antonio
daSilva Serva 1817. 4.° de 64 pag.— Vi d’elle um exemplar na Bibl. Nacional
de Lisboa.

PAULO JOSE MIGUEL DE BRITO, Ajudante de ordens do Governo
da capitania de Sancta Catliarina, c depois Governador e CapiUo general de
Mozambique, onde m. a 28 de Janeiro de 1832; Correspondente da Acad. R. das
Sciencias de Lisboa, etc.—Vej. com respeito as suas iddas politicas e qualida-

des moraes o que diz Joaquim Pereira Marinho, no seu Belatorio dos amnte-
cimentos de Caoo-verde (edi(Ao de Bombaim), a pag. 27.— £.

89) Memoria politiea sobre a capitania de Sancta Catharina, escripta no
Rio de Janeiro em 1816. Publicada de ordem da Academia R. das Sciencias.

Lisboa, na Typ. da mesma Acad. 1829. 4.° de xii-181 pag. Com tres estampas
lithographadas e um mappa.— Segunda edigao: ibi, 1m2. 4.°

FR. PAULO DE 8. HAURO SEARA COELUO, Monge Benedictino,
Doutor e Lente de Tbeologia na Universidade de Coimbra, Socio da Academia
Liturgica da mesma cidade, etc.

—

E.

90) Dissertagao sobre o panto: «Se possa ou convenba interromper-se a
Liturgiata Sabiu inserts no tomo iv da colleczJo da Academia Liturgica (vej.

Diccionario, tomo ii, n.° C, 363).
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91) DissertofSo lobre o ingresio do imptrador ConUanlino Magno not Hes-

panhas.—Anda no tomo v da mesma collec(do.

PAULO MID08I (1.'), natural de l.isboa e nascido a 22 de Julho de
1790. Seu pae Nicolau Midosi, commerciante italiano, achava-se d'alguns annos
esiabelecido n’esta cidade, onde caaara, p pouuia uma ca.sa de negocio de fa-

zendas na nia nova d'EI-rei, inais conhecida n'esse tempo e ainda lioje pelo

nome vulgar de nia dos Capellista.<>. Elducado em Inglaterra, e com decidida

voca;So para as letras, Paulo Midosi, que depois do falecimento do pe conti-

nalra por alburn tempo na administra^ao d'aquelle estabelecimento, aedicou-se

de preferencia a vida publica; e ligando-s« com cnthusiasmo aos principios

politicos inaugurados em Portugal Mia revolupo de 1820, foi admittido no
servi(o do estado, e despacbado em 22 de Novembro de 1822 Official da Secre-

taria d’Estado dos Negocios do Heino, conjuntamenie com J. B. d'Almeida Gar-
rett, Rodrigo da Fonseca Magalhdes, e Audr^ Joaquim Ramalbo, nomes bem
conhecidos e mencionados no presente Dieeionario, precedendo concurso em
que todos manifestaram provas indubitaveis de saber e aptidlo.

No curto periodo do regimen da carta constitucional (1826-1827), uma
sociedade composta de Paulo Midosi, seu irmao Luis Francisco Midosi, e Al-
meida Garrett, aos quaes se aggregaram Carlos Morato Roma, Joaquim Larcher
e Antonio Maria Couceiro, emprebendeu a publicapo de urn periodico des-

tinado a advogar as doutrinas constilucionaes, e a desenvolver os melhora-

mentos administrativos c economicos do paiz, o qual sahiu com o titulo:

92) 0 Portugutz: diario politieo, liUerario e commercial. Lisboa, na Im-
prensa do Portuguez 1826 e seg. Em folha, de formato maior que o ordinario

at£ Iquelle tempo, e contendo tres columnas por pagina. Esta circumstancia

provocou os apodos de Jos^ Agostinbo de MacMo, que nas suas Carlas a Lo-
ws (vej. Dieeionario, tomo iv, n.* J, 2276), come^adas com o designio de com-
oater as opinides do Portuguez, chamava a este periodico o lengol de tret ramoi!

Em Agosto de 1827, na regencia da senbora infanta D. Isabel Maria, os

redactores do Portuguez foram, com varios outros cidaddos que maior afTeifito

mostravam ao governo constitucional, presos na cad^a da cidade, e pronun-
ciados em juizo por crime de cumplicidade nos alvorotos de Lisboa nas nou-
tes de 24, 25 e 26 de Julho, que licaram conhecidos pels denomina(Ao de
archoladat. (Vej. na Gazela de Lisboa de 27 do dilo mez, urn artigo que cus-

tou a demissio ao redactor Josd Liberato Freire de Carvalho!) Midosi e seus

companbeiros jazeram pois em ferros durante alguns metes, atd ser resolvido

a seu favor o aggravo de iniusta pronuncia, que haviam interposto no tribunal

competente. Pouco tempo aepois realisou-se a chegada a Lisiraa do sr. D. Mi-
guel; e Paulo Midosi, receioso de novas e maiores perseguifOes, foi um dos

primeiros que tomaram a delibera^o de emigrar, partindo em Junho de 18%
para Inglaterra, onde prestou importantes servifos a causa que defendia. Em
Londres publicou varios escriptos, dos quaes o primeiro sahiu em Septembro
do dito anno, composto primeiramente em inglez (lingua que falava perfeita-

mente, bem comn a franceza, italiana e hespanhola). Inlitula-se

:

93) Who it the legitimate King of Portugal f— Esta mesma obra foi por
elle teproduzida em portuguez, com o titulo;

Quern e o legitmo rei de Portugal^ Quetiao porlugueza, submettida aojuizo
dot homent imparciaet. Por um porlugwz retidenle em Londret. Londres, na
Offic. Portugueza, 19 Great St. Helens, BIshopsgate 1828. 8.* gr. de 95 pag.

—

Ouvi que sahira no inesmo anno uma segunda ediflo mais accrescentada, da
qual comtudo nlo descobri atd hoje algum exemplar.

(&>mo pelo mesmo tempo se publicasse em Lisboa outro folheto, escriptn

em sentido opposto, por^m com titulo egual
:
Quern e o legilimo rei f Inveiti-

gofdo poliliea etc. (vej. no presente volume o n.* M, 1660), um anonymo res-

pondeu a este com os seguintes, que me pareceu dever mencionar aqui, por
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m«nos Mnhecidos, faltando »ii a indicaf.So d’ellea na BiiUogr. Hut. do sr. Fi-

ganiftre.— 0 prime! rn tcin por titulo : QutOuo politico, em <pu te demnutram
os ipauferivfii direitoi do senhor D. Pedro no tlirono portoguez, eontmdo a
analyse e refuta^do das fulris t insidiosas doulrinas do foButo intilulado

:

• Quern
o legitimo rci ? • e do periodico « A Trombeta final •. Rio de Janeiro, Typ-

de Torres 1828. 4.“ de H4-iv pag.— 0 seguiido 6: SuppUmenlo ao foUulo in-

tiiulado QuesUo polilica em que se demonstram etc. • Rio de Janeiro, Typ.
do Diario 1828. 4.° de 18 pag.)

Apparecendo em Lisboa alguns exemplares do opusculo de Midosi, cuja

romposl^ao foi por esse tempo attribuida a Garrett, o govemo d’enUo para

destruir ou attenuar os sens efleitos do modo possivel, encommendou a soa

ronfuta^ ao P. Jos^ Agostinho, que effectivamente sahiu com uma respoata.

(Vej. Diccionario, tomo iv, n.* J, 2277.)

Midosi collaborou em 1829 com Garrett e outros no Chaveco Liberal (vej.

Diccionario, tomo iv, n.° J, 3238); e publicou mais tarde:

94) 0 Portuguez Constilucional em Londret, etc. Londres, 1832.—Conatava
cada n.’ de meia folba de impressSo, e sahiu semanalmente atd o n.* 13; porCm
desagradando as suas doutrinas a alguns emigrados, que gosavam de maior in-

Ouencia, estes suscitaram contra o editor uma especie de persegui^o, que deu
em resullado a suspensHo do jomal, como se vd do folheto publicado anonymo
por Midosi, cujo titulo 6 : 0 innominado para eseapar aos chocalheiros : opus-

culo destinado a completar as assignaturas do « Portuguez Constitucionaf em
Londres •. Londres, iiiipresso por R. Greenlaw 1832, 8.* gr. de 33 pag.

Tendo voltado para Portugal em Agosto de 18:J3, e sobrevindo a revolu(So

de 1836, Midosi que adoptara as suas doutrinas, defendeu-as calorosamente,

encarregando-se da redacfSo do periodico 0 Nacional, que tantas honras e
proveitos trouxe ao seu proprietano Vicente Gonsalves Rio-tinto, fallecido ha
poocos annos com o titulo de barSo do proprio ^pellido.

No mesmo anno de 1836 foi promovido de Official da Secretaria do Reino
a Official maior da dos Estrangeiros, e serviu por algum tempo como Sub-se-
cretario d'Estado da mesma reparti;3o. Foi tambem por vexes nomeado para

algumas commissdes diplomaticas, e sendo eleito Deputado 4s Cdrtes de 1838
e 1839, ahi tomou paiie activa em varias discussdes, mostrando-se versado

em quesUSes de direito publico, e em outras que entio se suscitaram.

Na ultima quadra da vida sofTreu desgostos e tribulagdes, que nflo sd Ibe

abateram o espirito, tornando-o melanchofico e taciturno, mas talvez concor-

reraro para abreviai^lbe a existencia, que findou em 19 de Janeiro de 18S8,

depois de penosos soffrimentns.

Era Commendador das Ordens de Christo, e N. S. da ConceipSo, e da de

S. Salvador da Grecia; e teve o titulo do Conselho de S. M., etc. (Vej. para a
sua biographia o Anmsario Portuguez, Hist, e Diplom. de A. Valdez, a pag.

59.)

Depois do seu regresso para Portugal em 1833 collaborou por vezes em
jornaes litterarios, taes como o Panorama, o Archivo Popular, etc. Foi era

diversos tempos redactor do Diario do Goeemo, e teve ultimamente grande

parte na redac(4o do Codigo ou Hegulamento Consular, e na Reforma postal

do Correia.

Consta que publicdra muitos opusculos anonymos, com reepeito 4s cir-

cumstancias e occorrencias politicas do paiz : d'estas mencionarei as seguin-

tes, por serem as que atd agora pude apurar como suas

:

95) Primeira sessdo dos diplomatas miguelistas, etc. Lisboa, na Imp. Nac.

1834. 4.»

96) Cartas ad redactor do * Nacional • etn supplemmto ao n.* 249 do •Dia-

rio do Govemo •. Lisboa, Imp. Nac. 1837. Foi.

97) A inlerferencia inglesa nos uegoeios de Portugal. Sem designa(So da
Typ.— do anno de 1847.
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98) Carla de Juniut iMtilanut a t. fx.“ Lard Palmenton, miniaro t $e-

cretario d'rslodo ilos negodos ettra<i(jrirot da Gra-Brelatiha. Lisboa, Typ. Ne-
vesiana 18V8? (Vej. no Diccionano, lomo iv, n" ii77, e rectifique-se n'esta

conforniidade o qnu ahi escrevi, quanto ao venladeiro auclor a quem deve at-

Iribuir-sp <>ste upusciilo.)

tt9) Oi miffueliilas chamadm d antorta. Lislioa, Imp. Nac. <848. 8.* gr.

de 22 pag.

Escrevou Limboin para n theatro, c iiSo pouco, scgundo se aflirma. i)as

suas prn<lue^Mles impressas n'este genero conhofo apenas as seguintes:

iUO) 0 noirado em FrirUat, ou os data Palac6es: farfa original em urn

acto.— Os logroi n'uma hotpedai ia ; far^a oriijinal em um ado. <^eunidas ein

urn volume; Lisboa, na Imp. Nac. <840. 8.° gr.— Sabiram com as iniciaes

P... M...
<0<) Uma .icena dos nossot dias: farja em urn ado. Lisboa, na Imp. Neve-

siana <848. 8.° gr.

<02) 0 Maifnelumo animal: comedia-farfo original em dous ados. Lisboa,

Imp. Nac. <857. 8.” gr. de 09 pag.—Vd-se do uma nota final, que o auctor de-

terminava publicar uma cnllcc^o cnmpleta das suas obras dramaticas, que
comprehendcria alem das ja impressas. Urn dia de verdo em Cintra, e Os dous

Papalms; pordm nio poude realisar n scu intento.

Alguns prctcndem attribiiir-lhe, nuo stu com que fundamcnto, o Corcunda
par amor, far^a que em <822 se. impriuiiu junta com o Catao de Garrett, e

quo esti; diz ser sua. (Vej. in> tonio iii, n.* J, 4<4.)

Gonsta i|ue em podi;r do sen lillio existem algumas outras pe^as dramati-

cas, pela inaior |»rb! iniita9ues do francez, e osStdieadores, imitada do inglez;

c bem assim uma Resposla por ellc dada .a llefutafdo dc Josd Agostinho a que
acima alludi, a qual tiAo qiiizera comtiido publicar; e uma serie de Carlas es-

eriptas por um sotilario da serra de Cinira ao eompadre Logosta, mdgo Jose

AmsIui^ de Uacedo. D’esLis se imprimirani us tres primeiras no Porto cm
<n7, comqii.antu mutiladas pela censura, pordni foram depois suppriinidas cm
LisbM por ordem do guvcnio.

PAULO MID081 (2.*), Bacharel formado ein Direito pela Univeraidade

dc Coimbra cm <850, c Advogadn em Lisboa.— Kilho do antecedente, e nas-

cido em Lisboa no <.* de Oezembro de <822.

Iniciado pur seu pae na carreira das letras c sob a sua direcftto e conse-

Iho, estreuu-se aos <7 annos de edade, redigindo primeiramente o Mercurio,

jornal litterario, do qual sabiram varius numcros cm <838; depois o Mosaico

(vej. no presente volume, o n.* M, <852); e nos annos de <841 e 1842 o Ar-
eftiro popular (vej. no tomo i. o n.* A, <708). Mais tarde collaboroo na lUus-

trofdo (tomo iii, n.° 1, %). No Panorama escreveu, por declarafSo sua, um
unico artigo, que e um pequeno romance historico intitolado Manud de Sousa

Coulinho, exlrahido da vida bem conhecida de Fr. Luis de Sousa. Outros que

aU se encontram nibricados com a sigla *P. M.» pertencem, segundo consta,

a Paulo Midosi senior.

Promiscuamente com os refcridos publicou alguns jomaes do theatio, a

comejar pelo seguinte

;

<0.1) 0 Enireaeto. Lisboa, Typ. do Director (os n.** 17 e 18 na de A. S. Coe-

Iho) 1840. 4.’ gr.— 0 ii." 1.* tern a data de 30 de Agoeto de 1840, e o ultimo

que vi d o 18.° de 29 de Dezembro do mesmo anno. A este seguiram-se a Re-

visla Iheatral, e o Raio Iheatral, etc.

Do seu tirocinio litterario 6 tambem

:

104) Dupont, ou a donzella e a sua aia, por Paulo de Kock, traduxido li-

vremente. Lisboa, 1844. 8.° 2 tomos.

Como jomalista politico foi um doe rodactores da Revobigio do Minho, fo-

Iha diaria impressa em Lisboa, na Typ. de P. A. Borges 1846, interrompida
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pelas occorrenciaa de 6 de Outubro do mesmo anno; e redigiu Umbem de eom-
panhia com o sr. B. Martins da Silva os primeiros numeros do Supplmmto
hurUKo ao Patriota.

Concluido o curso de direito, e dedicando-se desde enUo como que ex-

clusivamente a profissio da advocacia, e aos estudos necessarios para bem des-

empenhal-a; tern apenas publicado no JortuU do Commereio dos annos de 1858

e 1859 uma serie oe artigos sobre jurisprudencia commercial, e al^m d’estes o

seguinte

:

105) Elomo historico do faleddo advogado Ignacio Pedro Quintetta Emma.
— Sahiu no dito jomal, n.* 1536 de 5 de Novembro de 1858.

Mais

:

106) Ditcurso tobre • ot desafiof, recitado em conferenda solemne na As-

socia;ilo dos Advogados, e impresso nos Annaes da mestna Assodagdo. (Lisboa,

Imp. Nac. 1857), a pag. 45.

Para distrac^ao das tides e estudos forenses tern comtudo escripto para os

theatros, e principalmente para o do Gymnasio, muitas composifOes dramati-

cas originaes, e imitagOcs do francez, inglez e hespanbol, todas representadas

com acceitafko e applauso do publico, e elogiadas pela imprensa. Algumas
acham-se publicadas; a saber:

107) 0 conseUio das Dez : opera comica em um ado, imitada do frances. Lis-

boa, "^p. de P. A. Borges 1848. 8.»

108) 0 Misantropo: farga em um ado, imitada do francez. Lisboa, Typ. de

Borges 185.3? 8.»

109) Entre a bigorna e o martello
:
farca original em um ado.

110) 0 senhorJ'ose do Capote, assUtinao a represeniagao do «Trovador»:
Parodia burletca do « Trovadom.— Esta e a antecedente formam o n." 6.* do
Theatro modemo, impresso em Lisboa, Typ. de Aguiar Vianna 1856. 8.°

111) As Iribuiagbes de um padeiro : scena eomica. Ibi, na mesma Typ. 1856.

8.°

—

JiSo foi permiltida a representa(tlo.

As que se seguem nio sei que por ora se imprimissem:

112) Os Adrogados: comedia em tres actos; 0 de chuva de Damo-
cles, comedia em dous actos; Os dous papalvos, far(a n’nm acto; Os dous an-
nuncios, comedia em tres actos; A lia Maria, comedia em dous actos; A cer-

tidao dp baptismo, far(a n’um acio; 0 marido de duos mulheres, far;a n’um
acto; A espera do omnibus, farca n'um acto; A Marqueza, e Qual dos doust,

operas comicas em um acto. Sio' todas imitafdes do francez, como tambem as

scenas comicas Os dous eegos, e a Questdo do Oriente.

Os dous validos, drama em tres actos, imitado do hespanbol.
Julio ou Julia? drama, imitado do inglez.

E as seguintes originaes;

Um dia de independencia, comedia n’um acto : A arte e o coragSo, scena
dramatics, escripta para a actriz Emilia das Neves; A historia de um marinheiro
conlada por elle mesmo, scena comica; 0 omtgo dos artistas; 0 sr. JosJ sem
capote, assistindo pela millesima vez d primeira representagSo do Trooador,
etc. etc.

PAULO DA MOTTA, cujo nome nSo apparece mencionado no tomo iii

da Bibl. de Barbosa, foi comtudo (se devemos dar credito ao mesmo Barbosa
no tomo II, pag. 875) auctor dos seguintes opusculos, de que aM agora nio
logrei ver algum exemplar

;

113) Prognostico para 1608. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1608. 8.*

114) Prognostico para 1609. Lisboa, por Vicente Alvares 1609. 8.’

Vej. as auvidas que a este respeito deixei ponderadas no Diccionario,

tomo II, n.° D, 183. E tambem o que digo no tomo iv, reporlando-me is as-

ser(5es do citado Barbosa. Creio dimceis de desenredar estes pontos bibliogra-

phicos.

Digitized by Google



PA 369

P. PAULO DE PALAGIO, caslelhann de na(lo, e natural de Granada.

Foi Doutor em Tlieolugia e Leule iia Univorsidado de ia>inibra. Tradiuiii e im-
priimii 110 Idioraa da aua patria a obra seguinte, cujos exemplares sdo raris-

siinos;

115) Suma Caittana, tacada eii lenguaje cattellana : cmi annotaeiones de mti-

cliat dubdai y caeot de eonscwida por el M.‘ Paulo de Palacio, natural de Gra-
nada. For mandado y eoti approbacion del fl.“* y Sereniuimo S. Don Henrique,

Cardennt, Inf. de Portugal y Arfobispo de £6ora. Fue impretto en Litboa en

casa de Joannet Blavio de C^nia. Acabote a Im xx. diae de Mayo de 1557. Con
privilegio real.— No reverso do frontispicio traz estainpada adeclarajSo de que
fdra visto e examinado esle livro pclo.s padres Fr. Bartholomeu dos Martyres,

mestre na sagrada theologia, e Fr. Diogo de Moraes, presentado, por aucto-

ridadc e commissio do Sancto Officio.

Por esta traduc(do parece se fizera ein portuguez a seguinie, cujos exem-
plares sSo de cgual ou tnaior raridade

;

116) (C) Summa Caetana. Iratladada em lingoagem portugues, eom annota-

foes de muitas duuidat e casos de consciencin. Por ho Doctor Paulo de Palacio,

eaihedratiro de S. Scriptura na uniuersidade de Coimbra. Por mandado e com
apprnua^ao do Cardeal Iffante, Arcebispo de Lisboa, Inquitidor Mor destes Hey-

nos. Pam em esta terceira edi(do todos os Decretos do S. Concitio Tridentino.

que sam a jrroposito dos casos de consciencia. Com priuilegio real por dez anjios.

1566. 8.“— E no liiii tein; Foy impressa a presente obra da Summa Caietana

em Coimbra por Joao de Barreyra, Impressor da Unicersidade. Acabouse aos

xxi dias do mez de Janeyro. Anno M.D.LXVl. 8.» de vi-492 folhas nuinera-

das na frente.

A Bibl. Naciunal possue uni exemplar. Esta indicafSo de terceira edifoo,

induz-ine a crer que se tomou por primeira a citada de 1557 fcila em lingua

hespaiihola, e por segunda alguma que se eflectuasse entre esse anuo e o de

1566, ou na traduc(do casteihana, ou na ixirtugueza; cumprindo notar quanto
a esta, que se nio sabe quern fosse o traductor.

Quanto a liiiguagem da versSo, passa por ser pura e Clara, natural e copiosa,

nSo desmentindo em cuusa alguma das qualidades proprias d'aqiiella edade.

Fr. Diogo do Ilosario (Diccionario, tomo ii, n.° D, 223) traduziu egual-

mente a niesma Summa, e a sua versao e n:lo inenos rara e estiinada que a de

Paulo de Palacio.

Este auctor na sua qualidade de estrangciro foi excluido por Barbo.sa da
Bibl. Lus.—A Summa i, pois, um dos pouquissimos livros addicioriados pelo

collector do chamado Catalogo da Acaaeniia a quasi totalidade dos que des-

creve, copiados tcxtualmente da referida Bibl.— Iguorou pondii a existencia de
outra obra do mesino auctor, escripta cm portuguez, se podemos liar-nos na
indica^ao que d'ella nos da Antonio Kilieiro dos Sanctos (Mem. de. Litter,, tomo
vm, pag. 122); pois pela niinlia parte declaro que nao a vi, iieni d'ella tenho

mats noticia. U titulo 6:

117) Exposigao de Paulo de Palacio ao Erangelho de S. Mattbeus. Coimbra,
por Joao de Barreira 1564. I'ol.— Se acaso existe, e for escripta em caslelhano,

.sera esle mais um erro ou descuido do douto academico, para acrescentar a

tantos que licani apontados no presente volume, pag. 203 a 210.

PAULO PERE8THELLO DA CAMARA, natural da ilha da Madeira,

e nascido na cidade do Funchal eni 1810, como por mais de uma vez Ih'o ouvi

dizer no tempo em que entretivcmos Iracto de convivencia <|uasi diaria em
Lisboa, pelos annos de 1830 a 1833. Retirando-se para o Bio de Janeiro em
1841, s^undo a minha lembranja, ou pouco depois, assentou alii a sua resi-.

dencia durante alguns annos, ate emprenender no de 1853 uma viagem a Por-

tugal, trazido por conveniencias de interesse particular. A volta morreu, pas-

sados poucos niezes, no Rio a 4 de Fevereiro de 1854.— E.
TOMO VI 24
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1 18) Deteripfiio geral de Litboa em 1839, ou Etuaio hislorico de tudo quanto

etta capital content de mats notarel, e sua histon'a politico e Ulteraria ate o tempo
presents. Lisboa, Typ. da Acad, das Bellas-artes 1839. 12.° gr. de iv-190 pag.

e inais unia com a errata final.

(A proposito d'esta obra que, seja dito em grapa da verdade, encerra nSo
poucas inexactidOes, ji iia parte historica, ia nas apreciapdes do auctor, occorre

dar aqui noticia dos seguiiites opusculos de assumpto analogo, publicados por
aoonymas, que ate agora n&o soube descobrir:

1.

* (iuia de riajantes em Lisboa e suas visinhanfos. Lisboa, Typ. de 0. R.

Ferreira 4 C.* 1845. 8.° de 90 pag. e mais tres de indice e errata.

2. iVoEo descripfM de Lisboa, dos sni* arredores, e de Cintra, Pena e Ma-
fra, com urn ensaio historico de ttido o qtu esta capital contem de mais notacel,

omado com algumas eslampas. Lisboa, l^p. de G. M. Martins 18S3. 8.° de 13S
pag.— (Vej. tambem no Diccionario os artigos Antonio Damaso de Castro e

Christovam Rodrigius de Oliceira, Ignacio Paulino de Moraes, Joaquim
Jose Fenlvra da Silva, Luis Marinho de Azevedo, Luis Mendes de Vasconcetlos,

Fir. Nicolau de Oliveira, etc., etc.)

119) Breve noticia sobre a illta da Madeira, ou memorias sobre a sua geo-

graphia, historia, geologia, topographia, agricultura, commercio, etc., etc. Lis-

boa, Typ. da Acad, das Bellas-artes 1841. 8.° gr. de iv-136 pag.— Todos os

exemplares que tenho visto, ou de que hei noticia, nio vio aldm do referido

numero de paginas; faltando n'elles comtudo qualqner indicapio significativa

de que o volume tindasse com a pag. 136, e pmecendo de contrario que a obra

devia proseguir. Segundo sou inmrmado ha atd exemplares i venda no Rio de
Janeiro, que nem ao raenos chegam a center a sobredita pagina, e terminam
com a 128.

120) Novo tractado de Arilhmetica commercial, ou desenvolvimento simpli-

ficado de todos as regras de arithmetica relativas ao commercio, acompanbadas
de um grande numero de exemplos e exercicios, os quaes facililam o methodo de
resolver qualquer calculo, que tenha relofdo com o Iraftco mercantil. Redigido de

modo a estar ao alcance das pessoas que se dedicarem com alguma atlencSo ao
estttdo d'esta sciencia. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemroert 1846. 8.° gr.

de VI (innumeradas)-324 pag.

Transcrevi na Integra o rosto d’este livro, para dar um especimen do ses-

tro ou predilecpSo particular do auctor, em collocar i frente das suas obias

titulos pomposos e iongamente historiados. Esta compilaf^o, extrahida como
elle proprio cnnfessa, dos tractados arithmeticos de JoSo Pereira dos Sanctos

Carvalho, de Bezout, Bourdon e Hessier, esU longe de facilitar o estudo das dou-
trinas do modo que no titulo se alardda. Abunda ao contrario em faltas de me-
thodo e irregularidades, alids desculpaveis em quern nSo possuia no assumpto

os conhecimentos theoricos e professionaes, que indispensavelmente se reque-

rem para escrever bons compendios.

121) Coliecfdo de proverbios, adagios, rifoes, anexins, sentengas moraes e

idiotismos da lingua portugueza. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert 1848.

8.° de vt-288 pag.— Como ntio hei tido presente algum exemplar, mal saberei

dizer atd que ponto se seguiu n'esta compilapito a antiga que do mesmo assum-

pto publicara o livreiro Holland (Diccionario, tomo ni, n.° F, 1772) ou quaes

os accrescimos e melhoramentos que por ventura n’ella se introduziram.

122) Grammottca das Grammaticas da lingua portugueza. Rio de Janeiro.

....— U’esta conhe90 apenas o titulo, por encontral-o mencionado com os de

outraspublicayCies cm annuncios de livreiros, sendo o custo dos exemplares 720
reis. Outro tanto posso dizer da Theoria dos fracgOes, complexos e proporfdes,

e do Resumo biographico de alguns dassicos portuguezes, a cuja existencia se

refere o proprio auctor no rosto da obra seguinte, da qual comprei ha annos
um exemplar em Lisboa

:

123) Diccionario geographico, historico, politico e litterario do reino de Por-
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Ituial f. seus dnminios; contendn a deseripgao das sms priwineias, districtos «

ctitonias. cidades, villas, aldeias e lognres prineipaes; sm populofon. superficie,

industria, commercio, agricuUura, producfoes dos tres rtinos da natureza; seus

rios, monies, portos, logos e mais notareis curiosidades naturaes e monumentos;
o rendimenlo, dfsprsa e divida do eslado, forfa de. terra e mar, forma de go-
verno, divisdo palitica, militar t ecclesiaslica, character e costumes dos haiUan-
tes,- ordens militares e a genealogia das rainhas, principes e princezas que em
Portugal tern havido

;
finalmente a sua hisloria litteraria ate ao presente, na goal

se da noticia de perto de trezentos escriptores dot mais notaveis, e finalita com
a sua historia polilica ate d epocha actual. Obra coUigida e eomposta durante

muilos annos de residencia, conhecimentos locoes e bastanles investigacdes no

reino, bem como com o auxilio de numerosos manuseriptos e de obrat publicadas

em dirersas linguae por escriptores tanto antigot como modernos e de ntuitot do-

eumentos officiaes, por Paulo Perestrello da Camara, auctor da Descripgdo geral

de Lisboa e seus arredores; da Theoria das fracgdet, complexos e propor^s;
do Hesumo biographieo de alguns classicos portuguezes; das Memorias soore a
ilha da Madeira; do Tractado de arithmetica commercial; da Collecfdo de pro-

verbios, idiotismos e anexins da lingua ^tugueza, etc., etc. Tomo l e ii. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. dc Laemmert 1850. 8.“ gr. de vii-495 pag., e 612 pag.

Este tiiulo e o proh^o nSo mcnos apparatoso, cuntraatam singularmente

com 0 espirito dc superiicialidade e deliciencia de investigafSo e critica. que
reinam por todo o decurso da obra, e que a tornam incapaz de ser consultada

com contianfa pelos que sd se aprazem de encontrar exactidSo e verdade. Seria

mister um livro e n3o pequeno, para confutar todos os factos desfigurados ou
inexactos que se apresentam n'esta compila(3o, e as opinides erroneas e mal
fimdadas que a cada pagina se nos deparam, como outras tantas provas evi-

dentes da Icviandade com que foi escripto o Diccionario Geographico, cujo au-
ctor, mais propenso a veneer tempo que a apurar difliculdades, tomou de certo

sobre os hombros tarefa mui superior ao que suas forps comportavam, accu-

mulando ndo poucas vezes sobre mds informa^des alneias os erros proprios.

Quern, como elle, viu na Cdrte na Aldea de Francisco Rodrigues Looo pkda-

gos LYHICOS DE SL'MHA BELLEZA E EXCELI.ENTES ROMANCES (DicCWn. Geogr., tOtUO

II, pag. 255) pdde dizer tudo o que quizer, mas perdeu de certo o direito a que
o acreditem. I’ara justidcar o conceito que formo d’esta obra, e que nada tern

de severo, bastard em falta de uma analyse mais miuda e circumstanciada, que
nos levaria mui longe, remetter os leitores do Diccionario Bibliogr. para oslo-

gares em que repetidas vezes tenho sido obrigado, por dever de officio, a notar

e rectificar alguns dos muitos erros de Perestrello, exclusivamente na Parte

Litteraria que no tomo ii da sua obra corre de pag. 217 a 324, como aquella

que mais estreitas relagdes conserva com o roeu trabalho. Apontarei, pois,como
exemplos, no tomo i, ^g. 177, o artigo Antonio Jose da Silva

;

no tomo ii, pag.

175 Diogo da Silva; pag. 276 D. Fernando de Menezet; pag. 394 fV. Francisco

de Jesus Maria Sarmenlo; no tomo in, pag. 45 Francisco Rodrigues Lobo; pag.

85 D. Francisco Xavier de Menezes, pag. IK Gatpar Alvares deLousada; tomo
V, pag. 225 Jose Anastasio da Cunna ; tomo v, pag. 380 Manuel Borges Car-
neiro; tomo vi, pag. 50 Manuel Maria de Barbed du Bocage, e pag. 102 Fr.
Manuel dos Sanclos, etc., etc. E para completar a duzia, ird agora mais um, i|ue

n'este momento se me olTerece, abrindo ao acaso o tomo ii do Diccionario Gro-

graphico: 6 ver na pag. 280 conferido pelo auctor mui graciosamente, e de
motu proprio, ao nosso grande Affonso de Albuquerque o tractamento de Dorn.

que el-rei D. Manuel de certo Ihe n3o deu, nem mesmo ao Tilbo, quando quiz

galardoar n’elle os feitos heroicos do pae!

PAULO DE PrVA, OU REHUEL JE8SURUIV, judeu portuguez, in-

cognito a Rarbosa Machado, o qnal vivia em Hollanda nos fins do secnio xvi
e principios do seguinte.— (V. Behuel Jettuntn.J

24 •
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PAULO RODRIGUES DE SOUSA, cujas circumsiancias pessoaes slo

por ora desconhecidas.— E.

124) ArU do carvoeiro, ou methodo de fazer carvao de madtira, por mr.
Duhamel de Monceau, Iraduzido em portuguez. Lisboa, 1801. 4.*

PAULO ROMEIRO DA FONSECA, Doputado is Cdrles em 1857.—
N. no logar do Sanguinhal, pertencente ao concclho de Obidos, a 7 de Abril

de 1823. M. cm 24 de Seplembro de 1859. —Vej. a sua Necrologia, escripta

pelo finado P. Malhio, e publicada no Diario do Governo n.° 245 de 1859. —E.

125) A Fabrica do Sanquinhal eoseu proprielario. Lisboa, na Typ. Franco-

Portugueza 1856. 8." gr. de 50 pag. e mais unia de errata.— Sahiu anonymo,
poreni consta com bom fundamento qiie fdra elie o auctor d’esta Memoriajta-
lificnUra, provocada pelo apprecimeiUo de outro opusculo, lanibem anonymo,
intitulado 0 municipio de Obidot. Lisboa, Typ. do Centro Commercial 1856.

8.° gr. de 58 pag., com um mappa esiatistico do districto de Leiria.

FR. PAULO DO ROSARIO, Monge Benedictino, Pr^gador e Coinmis-

sario geral, Abbade dos conventos da Paraiba em Pernambuco e da Bahia de

todos 08 Sanctos; e depois em Portugal Abbade em varies conventos, sendo o
ultimo o do Porto, sua patria.— M. no convento do Bostello a 10 de Janeiro

de 1055, com 54 annos de religiSo, e mais de 70 d'edade.— E.

126) fCJ Relafdo breve e verdadeira da meraoravel victoria me houre o ca-

pital) mbr da capitania de Paraiba Antonio de Albuquerque, dos rebeldes de
HnUanda. que com vmte nous e vinte e sele lanchas pretenderam occupar esta

profa de Sua JUagestadc, etc. Lisboa, por Jorge Rodrigues 1632. 4.’ de 32 pag.

—

£ opusculo muito raro, de que se accusa a existencia de um exemplar na

Bibl. Nac. de Lisboa, Papeis varios, n.° 4-13.

FR. PAULO DE 8ANCTO THOKAS DC AQUINO, que no rosto do
opusculo seguinte se intitula Arcebispo eleito de Cranganor: niu me foi pos-

sivel alcan;ar de sua pessoa mais individual noticia.— E.

127) Orofdo funebre da senhora D. Maria I, rainha fidelissima, pronun-
ciada a T de Maio de 1817 nos exequiat que o Senado de Macau fez eelebrar na
cathedral da mesma cidade. Sem logar, nem anno (porim indica ter sido iin-

pres.sa em Macau, ou na India). 8.° gr. de 31 pag.— Folbeto de que nSo vi aU
noje outro exemplar, senio o que d'elle possuo.

FR. PAULO DE VASCONCELLOS, Freire conventual da Ordcm de
Christo, na qua) foi Dorn Prior geral.—N. em Avelloso, bispado de l,amegu, e

m. em Thomar a 29 de Julho de 1654.— E.

128) (C) Arte spiritual, que ensina o que e necessario para a meditofao e

contemplagao. Reparlida nos tree vias purgativa, illuminaitva e unitini ... E
cinco sermdes no fim. Lisboa, por Manuel da Silva 1649. 4.° de vm-285-45 fo-

Ihas numeradas ^la frente.Tenho um exemplar d’esta edi^ao, e vi na livraria

de Jesus outro da segunda, que Barbosa desconheceu, impressa em Lisboa, por
Bernardo da Costa 1725. 4.° dc tiii-419 pag.

129) Inslrucfdo de como se ha de dar posse do mestrado da milicia de N. S.

Jesu Christo, e de como se ha de eelebrar Copilulo geral da mesma milicia. Tirada
dos autos das posses que se deram aos senhores Reis d'este reino, e dos capitu-

tos que .se celebraram pelos mesmos senhores. Lisboa, por Manuel da Silva 1649.
4."— Esta obra foi ignorada de Barbosa, e do collector do pseudo-Coto/o^ da
Academia, existindo alias exemplares d ella na livraria da mesma corporafdo,

e na Real das Necessidades.

D. PEDRO, Conde de Barcellos, iilho natural d'el-cei D. Diniz, havido em
D. Gracia, senhora da ribeira de Sacavem. Seu pae Ihe eonferiu o titulo de

Digitized by Google



PE 373

condc, e o cargo de Alferes-mdr do rcino em o de Marfo de 1304. Foi ca-

sado, segundo alguns, at£ trea vezcs, e dc nenhutna de suas miilheres houvc
descendencia. Morreu em 1354. Dizeni as chronica.s antigas, qiie era de estatura

mais qiie agiganUida, pois media onze palmos e mein, istn noventa e duas
pollegadas (!!!), noticia qiie o abbade Barbosa com a sua habitual iiigenuidade

nos transmitte como certa e indubitavci. 0 Nobiliano qiie se Ihe atiribue, e de
que cxiste no Arcbivo Nacional da Torre de Tombo uma copia que se julga

do seculo XV, foi publicado na fdrma em que o dispozera e cooruenara Joio
Baptista Lavanha, com o titulo seguinte

;

130) (C) Sobiliario dt U. Pedro, conde de Bracelot (sic), hijo detrey

D. Dionis de Portugal. Ordenado y iluelrado con noUu y indicee, por Juan Bau-
tista Lamna, coronista mayor del reyno de Portugal. En Roma, por F'stevan

Paolinio 1640. Foi. gr. dc xii linnumeradas)-402 pag., a que se seguem os in-

dices dos titulos, dos appellidoe e dos nomes proprios das pessoas contebdas

no Nobitiario. Com uma bella estampa emblematica no fronbspicio, a qual to-

davia falta 4s vezes nos exeniplares. Posto (|uo o titulo seja em castelnano, o

livro i escripto em linguagem portugueza, com excep^So das notas marginaes

de Lavanha, que sao tambem em hespanhol. Impressas no mesmo formato cos-

tumam andar annexas, c enquademadas juntamente no proprio volume Notas

de Felix Machado da Costa e Silva, marquez de Monte-bello, de pag. 1 a 20;
dilas de Alvaro Ferreira deVera, de pag. 21 a 32; ditas de Manuel de Faria e

Sousa, de pag. 32 a 46: seguindo-se tres indices dc appellidos e solares, res-

pectivainente relativos a cada uma d'esta.s scries de notas.

Creio que o rrferido Lavanha fez, aldin d'esla edi^o portugueza, outra

toda em castelliano, e d’ella me pvece haver visto em tempo urn exemplar;
porbm n4o estou de presente hahililado p.ira particularisar mais este ponto.

Manuel de Faria e Sousa traduziu tambem 4 sua parte o Nobiliario, e o
publicou com o titulo seguinte

;

Nobiliario de D. Pedro, conde de Bareelot, etc. Traduiido y ihutrado por

Manuel de Faria y Sousa. Madrid, por Alonso de Paredes 1646. Foi. de 725
paginas.

Esta cdi{:So foi sempre bibliographicamente mui menos estimada que a de
Roma, cujos cxemplares se vendiam de ordinario por 12:000 rCis, ao passo que
os da de Madrid creio n4o excederam jimais a 4:000 rbis.

Lavanha coordenando o Nobiliario, na fbrma em que sahiu a luz quinze

annos depois da sua morte, por diligencia de D. Manuel de Moura Corte-real,

marquez de Castello-Rodrigo (vcj. no Diccionario, tomo m, o n.” J, 406), nSo
s6 aileron consideravelmente o conlexto da obra em miiilos logares, com liber-

dade indesculpavel, mas supprimiu de todo us titulos l.° e 2.% e os primeiros

quinze paragraphos do 3.°, laes como cstavam no original de que se serviu,

que era, segundo elle diz, >copia authentica do que se guardava na Torre do
Tombo de Lisboa*.

Uesde muito tempo haviam os criticos reconhecido que essa inesma copia

existonte na Torre do Tombo estava mui longe de poder julgar-$e conformc ao
texto primitive do conde de Barcellos. Faria e Sousa assim o ennfessa na sua

traducf.4o; da mesma opiniSo e o Marquez de Alegrele, e outros .acadcmicos

sens collegas na Academia Real de Historia. Tractou mais de espa^o este ponto

D. Jos4 Barbosa no Calalogo das Rainhas de Portugal, pag. 222 a 230; e ulti-

mamente o outro benemerito theatino D. Thom4s Caetano de Bern, nas suas

Mem. Hist, e Chron. dos Clerigos requlares, antiloquio ao tomo ii, pag. xxxiii

a XXXV fez largas e eruditas consiiierafites sobre o assumpto, pondo em evi-

dencia os anachronismos e erros palpaveis, e mostrando com arguincntos con-

cludenles que a obra fdra addicionada em uns logares e deturpada n'outros, 4
vontade de seus incognitos continu.idores.

A parte as adulterajdes, todos concordavam em conceder de bom grade

ao Conoe de Barcellos as honras da patemidade do famoso livro, a ponto de
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que o citado Marquez de Alegrete falando do conde D. Pedro o proclanuk era

termos absolutoa: «o mais antigo historiador q^ue tern Portugal, e o mais an-

tigo e auctoriaado genealogico (ezcepfao feita dos sagrados) que tern o mundo
erudito». Porim o sr. A. Herculano em uma Memoria sobre a origem prmavel
dos livros de Linhagens, iida na Acad, das Sdencias eni 1853 e inserta no tonio i,

parte t das respectivas Memorias (Nova serie, classe 2.*), de pag. 33 a 47, fun-

damenta sobre factos e raciocinios de erande peso uma conclusSo totalmente

opposta. Segundo elle «0 livro das linhagens, chamado do conde D. Pedro, 6

o livro nSo de um homem, mas sim de urn povo, e de uma epocba : 6 uma es-

peeie de registo aristocrat! co, cuja origem se vai perder nas trevas que cercam

o ber(o da monarchia. . . E talvez no estado em que hoje o vemos, seja aquelle

a quern se attribue o que n’elle tenha mais diminuto quinhao».

Mais tarde, o nosso illustre academico refor(ou esta opiniSo, adduzindo no-
vos argumentos para corrnboral-a na doutissima prefa^So por elle collocada it

frente dos Livros de Linhagetis, que formam o segundo e terceiro fasciculos da
collec(2o Portugolieg Monwntnla Historica, vol. i fScriptoresJ, impressos em
1860 e 1861. Ahi 6 que de pag. 230 a 390 apparece pela primeira vez publi-

cado, na sua Integra, s^undo se aflirma, e conforme em tudo ao codice exislente

no Archivo Nacional, o Nobiliario attribuido ao Conde de Barcellos, mui di-

verso das mutiladas e in£eis edi(0es de Lavanha e Faria.

Como especie que podent ser de algum proveito para os que se dedi-

carem a este genero de estudos, e tiverem meios de emprebender a confronta-

gio que hoje se toma mais facil, indicarei aqui a existencia de tres transum-
ptos do mesmo Nobiliario que mereciam talvez ser examinados. Seja o pri-

meiro um que existe na Livraria da Acad. R. de Historia de Madrid, com a
numera(flo C-9, pertencente n’outro tempo ao ccicbre genealogico D. Luis de
Salazar e Castro. «copiado (segundo se diz) dos codices mais antigos, e muito
differente da edi(3o de Roma>. 0 segundo, outro no mesmo local, numerado
R-39, que fdra egualmente de Salazar, e contdm muitas emendas e correcf3es,

como de quern se propunha publical-o assim reformado. Tambem difiere con-
sideravelmente da edi(3o de Lavanha. Ambas estas copias sSo de letra do se-

culo XVII. 0 terceiro 6 o que se conserva na Bibliotheca Imperial de Paris,

com a indica^So Sr. Gn. n.* 1583 (apontado no Manuel de Bioliogr. Ifniv. da
collec(So Roret, tomo ii, pag. 506). Diz-se ser «copia feita sobre o original da
Torre do Tombo de Lisboa, de Julbo a Novembro de 1606>. £ baste por agora
quanto ao Nobiliario.

Acerca das Poesias do Conde de Barcellos, que Barbosa menciona como
deixadas por elle em testamento a seu cunhado o rei de Castella D. Alfonso XI,
cujo codice (gramas 4s eruditas investiga(5es do sr. Vamhagen) se presume ser

o proprio que existe hoje na Bibl. Real d’Aiuda, conhecido pela denomina(So
de Cancioneiro do CoUegio dos Nobres, e de que Lord Stuart deu a primeira
edi(4o em Paris, 1823; vej. no Diccionario, tomo ii, os n.“‘ C, 107 e F, 381;
e no tomo vii o artigo Trovas e canlares de um codice do seculo xiv.

Tocarei por ultimo outra especie, da qual nito me consta que alguem se

fizesse modernamente cargo. 0 bispo de Beja, Cenaculo, nos seus Cuidados Lil-

terarios, pag. 25, allude a um Jtinerario escripto pelo conde D. Pedro, que diz

se imprimira em Lisboa no seculo xv. Fundado em tal auctoridade, e sem mais
coohecimento, o academico Ribeiro dos Sanctos reproduziu essa noticia nas
suas Mem. para a hist, da Typ., a pag. 62. Confesso que ignoro quern seja este

conde D. Pedro, de que se tracta, se nSo 4 o £lbo d'cl-rei D. Diniz; pordm a
esse nSo me consta que jamais se attribuisse a composi(iio de algum Itinerario.

Haveria pois inadvertencia da parte de Cenaculo, que escreveria Conde em vez
de Infante, c serd o pretendido Itinerario aquelle que todos conbecemos com
0 titulo Auto do infante D. Pedro* Referir-se-ia o douto prelado a alguma edi-

(4o d’esse auto, feito ainda, como era possivel, no seculo xv, que posterior-

mentesetomassedesconhecida?Porque,comoja6z obserrar no tomo ni, n." G,
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117, a mais antiga ediffto do yluto aecusada por Barbosa 6 de 1&^; e ainda

cnnira ella militani as duvidas que ahi mesmo expuz. Entrcgo portanto cste

probicma is invesUgapOes dos que, mais fclizes que eu, tivcrem mcio de o

resolver.

D. PEDRO, Duque de Coimbra, Infante de Portugal, quarto filho d'el-

rei D. Joio I, e de sua tnulher a rainha D. Filippa, n. em Cisboa a 9 de De-
zembm de 1392. Foi principe dotado de erandes qualidades, e muito estudioso.

F.m 1416 (segundo a moderna opiniio (to .sr. Abnade de Ca.stro, porquc os an-

tigos chronistas assignavam ao facto a data de 1424), havida licen^a de seu

pe, emprehendeu uma longa peregrinapo, com o 6m de ver o mimdo, c dc
instruir-se praticamente no conhecimento dos costumes, leis e policia das na-

;des extranhas. Regressou a I'ortiigal ao 6m de doze annos, no de 142K, tendu

percorrido no intervale a cidade dc Jenisalem, as cdrtes do SoldSo de Rabilo-

nia e do CrSo-Turco, e os reinas c estados de Alemanha, Bohemia, liiingria,

Polonia, Dinamarca, Roma, Venoza, Inglaterra, Aragio e l>stella, de cuios so-

l>eranos recebeu notaveis honras e obsequies. Por morte de seu irmio D. Duarte

em 1438 as Cdrtes o elegeram Regente ao reino, que administrou durante nove
annos, na menoridadc ae sen sobrinho I). Affonso V, com grande prudencia e

inteireza, e muito a contento dos povos, que em agradecimentu se propunham
erigir-lhe uma estatua, a qual elle modestamente recusou.Tendo entregue o go-

verno ao sobrinho, logo que este completara quatorze annos de edadc, prep-
rava-se pra viver descansada e placidainente o resto dos seus dias, quando
as intrigas de corteiios, seus emulos e inimigos, a cuja frente estavam o Du-
quo de Rraganp, o Conde de Ourem e u Arcebispo de Lisboa, conseguiram
inalqiiistal-o no animo do novo monarcha, que era tambem seu genro. Taes dis-

cordias occasionaram pr 6m inn conflicto a 20 de Maio de 1449, no logar de

Alfarrobeira, proximo a villa d'Alverca, de que resultou 6carem mortos o in-

fante, e alguns leaes servidores que o acompnbavam. Este facto ha sido ge-

ralmente estygmatisado pins historiadores como uma nodoa indelevel no ca-

racter de todos que concorreram pra que fossem pagos com Uo feia ingrahdio

os servipos que o reino e o rci deviam ao ex -regente. Para a biographia d’este,

vej. as Memorias para a Hitioria df Portugal uo reinado de D. Joao I, pr Jose

Soares da Silva, tonio i, pag. 313 a 379, e no tomo iv, pag. 463 a 306; e mais
abreviadamente os Retratoe e Elogioi de varCet e donas, etc. pr Pedro Jos6 de
Figueiredo; ou o Remmo historico da nut vida e aejOes. etc. plo sr. Abbade
de Castro, acornpanliado egualmente de um retrato, e no qual se acham corre-

ctos alguns descuidos ou inexactiddes dos biographos anteriores.—0 dr. Hen-
rique Josd de Castro, tio d’este ultimo, compz tambem uma tragedia D. Pedro,
regente do Reino, a qual ae conserva atd agora inedita (Diccionario, tomo in,

n." H, 44). Quanto ao chamado Livro do infante D. Pedro, ou i narrapio das

suas viagens, reprto-me ao que ja disse no artigo Gomes de Sanclo Esievam,

pis que nSo se me deparou ainda opportunidade pra entrar em novas averi-

guapdes.

Das obras escriptas em verso plo infante D. Pedro, exislem impressas as

suas;

131) Coplas hechas . . .a y mil rersos con sus olosas contenientes del menos-

precio y contempto de las eosas fermotas del mundo, demonstrando la su vana
bMad.—D’esta edi^o, feita plo hespnhol Antonio D'urrea, com commen-
tarios, e dedicada a D. Affonso de A^io, administrador prptuo do arcebis-

pado de Saragopa, no formato de foUo e caracter gothico, sem logar nem anno
da impressSo, existe na Bibl. Nac. de Lisboa um exemplar, cine fdra da li-

varia dos padres theatinos, e prtenedra a D. Josd Barbosa.—Vej. a respito

d’ella, e de outras que se reputam anteriores, mas das quaes nSo ha sido pos-

sivel encontrar exemplar algum, o que diz Antonio Ribeiro dos Sanctos nas

Mem. de Litter, da Acm., tomo vni, pag. 8 a IS, e pag. 62 a 63. 0 nosso douto
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academico conjectora que tal edifSo p6de razoavelmente attribuir-se ao anno
de 1478; por^m nio \6 fundamenlo al^um que induza i persuasio de que ella

fosse feita em Portugal.

Estas intituladaa CopUis s2o 124 oitavas, em versos chamados antigamenle
de arte-maior, escriptos na lingua castelhana. Sahiram depois junlamentc com
outros versos do mesmo infante (estes em portueuez) dirigidos a JoAo de Mena,
no Cancioneiro geral de Garcia de Resende, onde occupant as folhas 62 ate 79
verso; e d'ahi as copiou Josd Soares da Silva para as suas Memorias ja citadas,

preenchendo com ellas as pag. 463 a 506 do tomo iv.

Ao infante D. Pedro attribuem tambem umas redondilhas em louvor de
Lisboa, as quaes transcreve Baibi no Etsai Stalislique, tomo it, pag. viij, co-
piando-as, s^ndo julgo, de Antonio Lourenjo Caminha. Parte d'ellas saliiram

tambem no Deferuam aa Monorchia Lusit. por Fr. Bernardino da Silva, tomo ii,

pag. 173.

Quanto a escnptos em prosa, sO me recordo de ter visto impressa a Carta
de singular consetho, que enviou a el-rei D. Duarte seu irmSo, depois que foi le-

vantado por rei.— Anda nas citadas Memoriae de Jose Soares da Silva, tomo i,

pag. 374 a 379.— E as duas Cartas aos Duques de Braganga, na Hitt. General
da Casa R., tomo v.

Parece haver-se perdido de todo a versSo que se diz lizera em linguagem
do tractado De Regimine Principum, composto por Fr. Egidio Romano, de
quern Pedro de Maris e Barbosa imaginaram urn auctor portuguez, Fr. Gil Cor-
ria, especie a que ji alludi no tomo in, pag. IV). Conservam-se porem inedi-

tos os seguintes :

132) Cartas dirigidos d eidade de Coim6ra.— Existem no archivo da Ca-
mara Municipal da mesma eidade, a saber : Septenta autographas no masso in-

titulado Cartas originaet dot inhales, o mesmo a que Joio Pedro Ribeiro nas
Obterrofoet Diplomaticas, pag. 9, di o nome de Papeis antigos. Este masso foi

ultimamentc visto, concertad^o e coordenado pelo sr. dr. J. C. Ayres de Cam-
pos em 1857, segundo elle mesmo me communicou em carta sua de 12 de Ju-
fho de 1859.— Tret outras cartas acham-se no Livro de provisoes e capUulos

de Cortes, a foi. 7 e 14.— Das referidas cartas, comprehendidas entre as datas

de 1429 e 1448 (isto e, antes e depois da regencia do infante) umas referem-se
a negocios particulares da eidade, de que D. Pedro era duque donatario, outras

aos publicos do reino, para cuja historia oflerecein, coniu affirma o sobredito

senhor, >subsidios que nio sSo poucos, nem vulgares*. Algumas conservam
ainda sobre lacre vermelho o sinete particular do infante, que era • urn bra(o
armado, segurando a balan{:a da justifa pelo Rel ».

133) Carta ao Conde de Arragolos, vindo d edrte, na qual Ihe da larga

conta do estado do reino, e de varias providencias e decisdes que havia tornado
em negocios importantes. Tern a data de Coimbra, 30 de Dezembro de 1468;
porem n'isto ha erro evideiite, devendo talvez ler-se 1448. — E documento
mui curioso por mais de urn respeito, e que nSo achei ate agora mencionado
por Barbosa, nem por algum outro auctor, dos que teem tractado do infante e
de suas cousas. D'ella tenno copia em urn livro inedito, ja por vezes citado, que
pertenedra n'outro tempo ao nnado BarSo de Almeida; e occupa ahi de foi. 9
ate foi. 16 verso.

134) Lirro da rirtuosa Bemfeitoria.—E um tractado moral, do que existe

na livraria da Academia Real das Sciencias unia copia assas nitida, em um
bello volume de 4.° gr. contendo 534 pa^ com enquadema^io de marroquim
donrada, por dadiva do patriarchs eleito D. Antonio de S. Jose de Castro, que
i sua custa a 6zera extrahir de outra, existente a esse tempo no mosteiro da
Cartuxa d’Evora.

Como assumpto de enriosidade para os que nio tiverem visto este raris-

simo codice, transcreverei aqui fiel e integralmente, conservada a propria or-
thographia, a dedicatoria do infante a seu irmio D. Duarte, feita sem duvida
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antes de 1\ de Acosto de 1433, dia em que este priiiripe subiu ao Ihrono por
obito de seu pae 1). JoSo I.

• Muy alto principe de grande poderin e muyto honrrado e prezado ae-

nhor IfTante Eduarte primogenito herdciro dos Reynos de portugal e do Al-
ganie; Vosso aeruidor per obriga;om de sangue e na^om e pura uontade uosaaa

malos beyjando humildosamente em meryee e beenfom uoasa me encomendo.
Senhor muito nobre de grande alteza; pero que de booacoa de muytos cuida-

doa e dc grandes irochaa de feytoa atranhos seia ^ercado uosso cora^om : Eu
nom creo porende, nem cuido que aaoombramento Ihe podem trazcr de squee-
(imenlo que seia dSpnoso em aquellas cousaa hu cumpre lembran^a : Porem
aom certo que bem acordado aereea que ao tempo que o muy podmso e alto

principe Elrey senhor noaso teue cortes por perfebimento da guerra sperada
com os Caatellins em aanctarem (a) onde amboa erees: presente elle uas me per-

guntaates en que ponto ou termho staua hdu liiiro dos beneflkios entom cha-

mado que eu come^ara em aquelle anno : E eu nos disse que ia era fyndo se-

gundo preposito e lenfom primeira que eu ouuera em o come^ar ; Mais aeendo
per my despois provehudo muy muytas cousaa achej em elle que pareciam
nem dignas de emenda e muytas mais que a meu entender em elle deuiSo seer

acrecentadas. E auendo emenda com tall adimento quail eu tynha em minha
teuyom seria hOu liuro assaz peertecente pera oa principcs e grandes senhores
mais que a my cuidados atantos e tarn grandes sempre recreciS que de o
acabar muyto douidaua. E uos me disestes que me trabalhasse de o acabar,

porque nom auia tempo algQu atam ernbargado per hOu cuidado que elle nom
dessc logar e spayo de homem cuidar em outras cousas assaz muy pequenas.
E3rey disse que nom perteecia aos cuidados da guerra mesturas de penssamen-
toa que fossem alheos, porque em sy eram elles aU grandes que nem pareye

que outros com elles no corayom nom podem caber : E que porem de compoer
liuro nem de cuidado outro semelhante por cousa algOa me nom trabalhasse.

E pero os mandados assy desuayrados fosse hQu do outro o grande deseio que
tenho e uoontade de amboa seruir, e no que mandardes uos obedeyer a todo

cumprir despoer me fiz, outorgando todo meu cuidado ao que perteeyia pera
deflensom de uossas gentes e terras e Reynos com empeenyimento de uossos
Smigos. E do acabamento do liuro eu dey encdmenda ao Iccenceado frey JohSo
uerba men conffessor fazendo per outrem o que de acabar per my cntonces
era ernbargado. E elle tomou aquelle liuro que eu tynha feyto : E tambem ou-
tro que fez aeneca em que me eu fundara: e apanhou o que achou em elles que
fosse bem dicto ou bem ordenado. E corregendo e acrecentando o que enten-

deo seer compridoyro acabou n liuro adeante scripto, o qual he dictado em
alguus logares quanto quer scuro e em outros bem claro e parte troiicado e em
pausas curtas que ao aictar som de gram trabalho. E outra parte em pausaa
eompridas que de rrazoar he mais chSa maneyra. E tall deferenya he feyta por-

que aynda que prinyipalmente o liuro aos prinyipes seia aderenyado a outros

muytos da geeral doutrina. E porque antre muytos lia desuayramento assy de
cntenderes como de uoontades desiiayradamente foy a obra coinpqsta pera o en-
genhoso e sotill achar delectayam a seu entendimento; ao siniprez porem
nom minguasse a tal clareza per que aprender nom podesse as cousas que a
elle conuem ; E tambem aquelles que hlham prazer em nouas maneyras de curio

fallar achassem hi algQu comprimento do que em esto quer o seu deseio. E us

que chaAo fallam e qnerem ouim achassem scriptura segundo seu geyto. E por-

que senhor o uosso mandado ffoy principal aazo de seer acabada aquesta obra

be grande rrazom auerdes della o primeyro vso porem a enuio aa uossa mer-
yee. E por auerdes mais pouco trabalho do que uos prouuer no liuro' achar

em essa taooa que sse logo segue como dos liuros com sens capilullos hordena-

(«) ProvaTeliMOte ois de 1430 (vei. Mem. de Litter, da Academia, lonio ii. pa«. 79)
;

porque
DM anlerioru eelebradu oa roeama villa era 1418 aio esUva D. Pedro em Portugal, coDforine a
optniio dot que o faiem Mhido do reioo em 1416.
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danienic o fix screpaer. E pero senhor que eu bem entenda qae destas coaxas

de que elle traucb uos sooes per pratica bem grande douctor creo porenile que
1108 sentirees prazer em ueemlo como em spelho em elle louuor de iioexas boas

obras. E sse os que ouuircin a sua lectura sentirein palauras que a elles nom
prazam a obra purundi; nom seia prasmada porque esta he niuyto principal

mingua aos moraacs feytus seinpro apmpriada que segundo vsanfa das terras

ou regnos rocebem desuaym ou pellas uoontades daquellas persoas que taacs

feytos iulgauam. Nom aiicndn hiius por erro luxuria e oulros louuando muyto
a castidade. E algfias lerras Ja teem por costume ueuder por dinhero honrra

c nomeada de que os dcs(a deos seia louuado sempre forom e som bem guar-

dados. E do que Ysa cada hOu o louua. E prasina aquello que elle nom acha
feyto e dicto aa sua uoonlade c assy esie liuro que per entender meu e iioontade

e do lecenfeado que n compos e fez dellc a mayor parte acordadas com dictos

de sencca e doutros douctores cm elle allegados agora de todo he Ja acabado.

E de outras uoonlades seerein em desuairo daquestes dictos nom he maraui-
Iha mas se nom forem em .sabedoria e em auctoridade os que o prasinarem

mayores daquellcs que del som aiictnres. Por merfee uos pejo que nom con-

sentaaes que seia a obia |Kirem condiipnada e pero ueJail em elle ensiuanfas

aa humanal prcgui(a em $y douidosas de ssc acabar ou de sse comprir dcuem
filbar aquestes respeytos que aas vezes a mingua do vso faz parccer forte o
que os vsados bam por ligeyro e boo de acabar. E porque das uirtudes ham
pouco costume Ihes pare;e forte fazer o que ouuein. E outro respeyto que po-

dem filbar cm qualqucr uirtude e tambem em esta be que a fraqueza burnanal

de sy nem per si nom he poderosa de cbegar aas perffeyfooils deltas. E porem
Ihe conunm que fapa como o bcesteiro com a fraca beesU que deponta e uira

nom pode cnegar ao terreyro a que faz scu tiro. E por encal^ar com ella seu

curso poe o posto sobre ella muyto alto e quando a uira dhu be euuiada de(e
abaixo aly uem cayr ondc o beesteiro de.seia que caya. E uos assy as iiossas

uoontades sempre fundemos em as perlTey^o^s mais altas e moores das iio-

bres uirtudes. E quando dalli parte falle(ermos chegarernos aa direita regia de
moralidade e de policia. E em este liuro poderam aebar algOas sentengas que
signiflicavoo^s teem desuayradas mas pois a a enten;om do fazer da obra he

em bem fundada as melhores deuem de filbar. Pero muy honrrado e nobre
senhor dos feylos alheos nom tern em costume iulgar de ligeyro. E do que he
dicto com boa teiifom a senten^a tira sempre aa uielhor parte de sy porque te-

nho U grande feusa no que ey sentido da uossa merfee que som bem certo que
a afleyfom uos fara a obra Julgar por melhor algOa parte do que ella be co-

nhe^endo que ella foy feita per minha deuisa e per meu acordo e que foy aazo

de seer aeabada deseio que tenbo e grande uoontade de uosso mandado guardar

e comprir. E deos que o inundo gouerna e rrege uos guarde de perigoo tam-
^m de desonrra. E compra uossa uida e grande estado de bonrra e saude rri-

queza e prazer. »—
«Este trauctado da uirtuosa benfeituria be partido em vi liuros o pri-

meyro declara que cousa he a uirtuosa benffeyturia e contem em sy estes Ca-
pitiillos* (aqui ot tummarios dot xx capitulos, am por brevidaiie deixo de
Irantcreverj— «0 ii Liuro traucta como o benemgio deue ser dado • (xxxiii

capttufoi>— « 0 3.* liuro falla como a virtuosa beinfeytoria deue seer rreque-

rioa« (xtni capitulotj.— «0 4.° liuro deuisa como o oeneficio deve ser rrece-

tiido» (x capiluiosj.— « 0 v liuro daquesta obra declara que cousa he agrade-

cimento e en que maneyra deue seer feito» (xvn capitulotj,—«0 vi e postu-

meyro liuro deinostra os modos perque as Mnffeyturias se podem perder •

(xi ctmtulot).

Por informa(des havidas recentemente, consta-me que na livraria da Aca-
demia Real de Historia em Madrid existe outro precioso codice no formato de fo-

lio, com a numera(lo escripto em pergaminho, e de letra do seculo xv, no
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qual se Mnttem enquadernados dous manuscriptos portuguezes. 0 primeiro e

uiua copia do Livro da virtuosa bemfeiloria, dividido egualmente em sf>is par-

tes, ou livroi. Seria sent duvida de grande convcniencia conferir esta copia com
a de Lisboa, se algunia vez se tractasse de dar A luz este livro, o que de certo

se teria ji feito em outro paiz que nio fosse o nosso.

0 segundo manuscripto incluido no codice 6 uroa versSo portugueza dos

Official de Marco TuUio Cicero, que ahi vent anonyma, da mesma sorte que a

Vtrtuota bemfeitoria. ill, como a outra, dedicada esta vers^o ao infante, depois

rei, D. Duarte. Poderi ser acaso tambem do infante D. Pedro, tanto mais que
Barbosa e outros the attribuem cxpressamente uma traducySo do livro De Offi-

ciis. Ha por^m na dedicatoria uma phrase, que parece dever excluir tal id^, e it

que falando-se n'ella com D. Duarte acerca do infante D. Fernando, se cbama
a este uosso irmao, quando aliis cumpriria dizer nutso. Mas talvez isto nio
passe de confusSo de letra, mal entendida por quern exaininou o codice. Nada
mais facil para leitores inexperientes que a troca no manuscripto da letra u
por n. Em todo o caso, parece que deveria diligenciar-se copia d'elle, porque
as circumsiancias de ser porturaez, e do tempo em que foi escripto o tornam
para nds digno de maior considerafao.

D. PEDRO I, Imperador do Brasil, e IV de Portugal. (V. no Suppfemento

final.)

D. PEDRO V, Rei de Portugal. (V. no Supplemento final.)

FR. PEDRO DE ALCANTARA, Franciscano reformado da provincia

da Arrabida, Leitor de Theologia, Exaininador apostolico e synodal do Patriar-

chado, PrAgador regio, etc.—Vivia no primeiro quartel d’este seculo, comose
vd da seguinte publica^So

:

13S) 5ermuo tme not exequias do ill.’“ e ex." «r. Marquez de Marialva feitat

no eonvento de S. Pedro de AlcarUara, preoou etc. IJsboa, na Imp. de Alcobia

182S. 8.* de 40 pag.

• PEDRO DE ALCANTARA RELLEGARDE, do Conselho de S. M.
o Imperador; Coniniendador da Ordein de S. Bento d’Avis, e Cavalleiro da Im-
perial da Rosa; Veador de S. M. a Imperatriz; Harechal de Campo; Ministro

e Secretario d’Estado dos Negocios da Guerra, de 6 de Septembro de 1853 at6

14 de Julho de 1855; Vogal do Conselho Supremo Militar de Justi(a; antigo

Encarregado de Negocios junto A republica do Paruuay ; Doutor em Scien-

cias Hathematicas ; Lente jubilado da antiga Eschola Militar do Rio de Janeiro

e da Eschola Central; Director e professor da Elschola de Architectos medi-
dores em Nictbero)', por elle organisada em 1836; Hembro do Instituto His-

torico e Geographico do Brasil (do qual foi um dos fundadores, e primeiro

Orador); da Sociedadc Real dos Antiquarios do Norte; da de Estatistica do
Brasil; da Auxiliadora da Industria Nacional; do Conservatorio Draroatico do
Rio de Janeiro

; etc. — N. em 3 de Dezembro de 1807, a bordo da nau de guerra

Principe Seed, que transportava de Portugal para o Brasil o principe regente,

depois rei D. Joio VI, na sua retirada para a America. Seu pae, o capiUo Can-
diao Norberto Gorge de Bellegarde, commandava o destacamento de artilheria

na referida nau; e sua mie D. Maria Antonia de Niemeyer Bellegarde. senhora
de espirito varonil, quizdra acompanhar o consorte, apezar do estado melin-

droso em que se achava.— Para a sua biographia vej. a Galeria dos Braiilei-

ros iUustres, volume ii, fasciculo 16.°, no qual vem o seu retrato e a resenha

abreviada dos servipos por elle prestados no exercicio dos diversos cargos, e

das importantes commissdes de que ha sido eventualmente incumbido. Na opi-

niSo de um julgador insuspeito 6 tido como «um dos homens que mais t£em

concorrido para o progresso das letras e scienciaa no Brasil ».— E.
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136) Compendia de Mathematicas eUmenlaret. Hio de Janeiro, Typ. de J.

do N. Sil?a 18,i8. 4.° pcq. de 128 pag. eCestampas.— Segunda edifSo wrreela

e augmentada, ibi, Tvp. de J. E. S. Cabral 1842. 8.' gr.— Terceira edigao, ibi,

Typ. Imparcial de F'. de P. Brito 1848. 8.° gr. de 186 pag. com 6 estampas.
— Eata obra contdm resumidamcnte os principios de Arilhmetica, Algebra,

Geometria elementar, Geometria analytics, Desenho geomelrico, e Meteoro-
logia.

137) Compendia de Topograpkia para uto da ettliola de Archileclot medi-

dores da provinda do flt'o de Janeiro. Rio de Janeiro, Typ. de J. EL S. Cabral

1839. 4." peq. de iv (innumeradas) — 57 pag. com tres estampas.— Compre-
hende no^Oes sobre o Levanlamento de plantas, Desenho topographico, Nivela-

mento e Estatistica.

138) Nofdee de Geometria detcrivtiva, para uao da eschola de Archiiectoe

medidoret etc. Ibi, na mesma Typ. 1840. 4.° peq. de ii-2S pag. c inais urea

de erratas, com diias estampas.

139) Compendia de Mechanica elementar e applieada. Rio de Janeiro, Typ.
de J. do iN. Silva 1839. 4." peq. de 116pag.com quatro estampas.— Divide-se

om seis partes; Statics, Dynamics, Ilydraulica, Pneumatics, Machinas e Resis-

tencia das construc(6es. A parte que comprehende a Statica e Dynamics foi

reimpressa
;
ibi, Typ. de D. L. dos Santos 1858. 8.° gr. de 49 pag. c mais uma

de indice, com uma estampa.

140) Nogoet etementaree de Direilo dat gentet, para luo dos alumnos da Es-

chola Mdilar. Rio de Janeiro, Typ. de Bintot 1^5. 8.° gr. de 92 pag. e mais

uma que conUm o indicc.— Sahiu sem a designafio do nome do auctor.

141) Nogoes e novas taboos de Balistica pratica. Rio de Janeiro, Typ. Flu-

minense de D. L. dos Sanctos 1858. 8.° gr. de 27 pag., .seguidas de septe ta-

boas e uma estampa.

De todas as referidas obras possuo exemplares enquadernados retiiiidos

etn am grosso e compacto volume, que me foi benevolamente oflerecido por

parte de seu illustrado auctor.

142) InstrucgSes para as medigues stereometricas e aeromelricas, inandadas

observar nas Alfandegas do imperio por portaria de 12 de Outubro de 1835.

— (Foram impressas no Rio de Janeiro, Typ. Nacional 1835.) Foi. Constam de

10 pag., c duas labellas.

lU) Projeeto e memoria sobre o encanamento das aquas potaceis para a ei-

dade do Recife, na provinda de Pernambuco. Rio de Janeiro 1841. 8.* gr. de

28 pag., com urn mappa. (Teve n’esta obra como collaborador seu tio, o coro-

nel Conrado Jacob de Niemeyer.)

144) Compendia de Arebitectura dvil e Hvdraulica. Rio de Janeiro, Typ.
de M. A. da Silva Lima 1848. 4.° peq. de 315 pag. com duas estampas.

—

EdicSo do ha muito exhausts, e da qual possuo a|>enas um fragmento con-
tendo de pag. 1 a 80. Pelo indice respectivo vS-se que a obra comprehende

;

1 .° • ConstrucfSo em geral » subdividida em materiaes e forma^ao das construc-

fdes. 2.* Arebitectura civil, dividida nas cinco ordens, edidcios em geral e

sua distribui(:ao. 3.° Arebitectura hydraulics, em que se tracts de estradas,

pontes, causes, aqueductos, portos maritimos, caminhos c transportes.

Todos os referidos compendios t4em sido elogiados e recommendados na
opiniio de entendedores, por abrangerem reunid^ as condi(5es de clareza,

concisao e applicafSo pratica.

145) Limites ao siii do imperio com o estado orieniiU do Vraguay. Expo-
sigdo do proseguimenlo e conciusdo dos trabalhos geodesicos e topographieos em-
prehendidos para a respectivo demareagao pela Commissao de que e chefe o tr.

Bellegarde. — £ o documento n.° 17, annexe ao Relatorio da Repartigao dos
Negodos Estrangeiros, apresentado d Assemblea geral legislativa em 1861. Rio
de Janeiro, Typ. de Laemmert 1861. Foi.

Em 1857 encarregou-se com permissHo do govemo, e conjunctamenle com
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seu lio 0 sr. coronet C. J. de Niemeyer, da organisa(So da carta da provincia

do Rio de Janeiro, cuja ucceiuidadc era sentida desde muilos annos: e a eale

respeilo dizia o sr. M. de A. Porto-alegre no seu relatorio feito ao Insliluto

em 13 de Dezembro do mesmo anno:
• 0 consorcio d'estes dous nonies; os titulos anteriores que os exornam,

nas sciencias, e na parte especial de que ora se oceupain, nos garantem a pos-

sivel perfeicio d’este trabalno, que ira muito alCm de um reconhecimenlo geral

da provincia. Os que conhecem a historia dos trabalhos de Cassini de Thury,
Glho e neto de dous luminares scientiGcos, poderdo avaliar o esfor^o d'estes

dous brasileiros em um trabalho que Ihes apresenia um solo todo acatcado

pelo pd do bomem, como era o solo da Franca n’aquelles tempos. • (Htmtla
Irimental, tomo xx. pag. SO.)

Tio importante trabalho, para n qual havia sido votado um credito de
SOO:(XK)400u rdis, aeba-se ji concluido, e com uma despeza proporcionalmente
muito inferior, pois nio passou de IGOiOOOAOOO rdis. U que mais p6de inte-

ressar a este proposito, acna-se recopilado com toda a clareza e perspicuidade

no Rdatorio, que os auctores da r.arta apresenlaram juntamente com o origi-

nal da mesma carta, e as plantas das cidades, villas e muitas outras povoacOes,

em 19 de Abril de 1861. Sahiu o dito Rc/otorio publicado no Jomal do Com-
mercio do Rio, anno xxxvi (1861), n.° 203 de 23 de Julho, na pagina 2.*

Aldm de tudo o que fica referido, e dos Elogiot dos socios do Insliluto

Henrique Luis de Niemeyer Bellegarde, marechal Raymundo Jose da Cunlia

Hattos (insertos no tomo i da Recisla trimmsal) e conselheiro Balthasar da
Silva Lisboa (no tomo n), o auctor foi fundador e director da Revisla Nacio-

nal e Ettrangeira, publicada no Rio, de 1839 a 1841, e collaborador da Mi-
nerva Hrasiliente (Im.3-1844), tendo n'esta privativamente aseu cargo a parte

a.stronomica e meteorologica.

Tern feito varias edi;des, por elle correctas c addicionadas, do II, sumo da
Historia do Brasil de seu finado irmSo, Henrique Luis de Niemeyiu P 'llegarde

(vej. no Diccionario tomo iii, n." H, 51 ), etc.

D. PEDRO ALCOFORADO PIHENTA, que se diz Medico e Mathe-
matico, e ser natural da villa de Niza.— Barbosa nio faz d’elle men(ao na
Bibl.; porem publicaram-se sob o seu nome os seguintes opusculos, de que
vi exenmiares na livraria de Jesus

;

14o) Proptoslico e universal Lunario para o anno de 1745. Porto, na Oflic.

Prototype Episcopal 1744. 8.° de 40 pag.— Ibi, para 1751. Lisboa, por Fran-

cisco da Silva 1750. 8.°— Ibi, para 1^, Lisboa, por Pedro Ferreira 1752. 8.°

PEDRO ALEX AN'DRECAVROE, natural de Lisboa, cnascidoem 1776.

Foi filho de Agostinho Alexandre Cavro^, de nafSo francez, que exerceu por

muitos annos n'esta capital a prolissilo de carpinteiro de moveis e semblagem
(marcineiro, conforme a denomina^So mais vulgar), tendo a sua oinciiia no

largo do Caihariz.

Posto que destinado ultimamente a seguir a mesma profissSo, o Glho teve

uma educafio regular, e aprendeu no;dos elementares de mathematica e dese-

nho, grammatica latina e franceza, e n&o sei se mais alguns esiudos secundarios,

havendo quern aflirme que chegara a concluir o curso dos preparatories com
intento de matricular-sc na Universidade de Coimbra, o que comtudo nio reali-

sou. Foi incansavel cultor das artes mechanicas. e muito afTei(oado as bellas-

letras e poesia, a cuja pratica tambem se applicou. Tendo-se mostrado desde 1820
fervoroso sequaz e apologista das doutrinas liberaes, viu-se obrigado a emi-
srar em 1828, e passou de Lisboa para o Rio de Janeiro, sendo ahi bem aco-

Inido pelo imperador D. Pedro I, que na qualidade de dador da Carta era sem-
pre para elle um objecto de idolatria. R^ressando do Brasil foi, alguns annos

depots, por decreto de 20 de Junho de 1839, nomeado Demonstrador do Con-
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servatorio de artes e officios com o ordenado annual de trexentos mil i^is. Ha-
vendo tido a infelicidade de fracturar a perna direita na regiSo superior da
coxa, foram inefficazes para restabelecer-se os soccorros dos facultativos, vindo
a falecer depois de lon^ e penoso padecimenlo aos 20 de Abril de i844. A sua
necroingia escripta por urn amigo sahiu no Diario do Govemo n." 104 de 3 de

Maio do mesmo anno.

Eis-aqui a resenha dos escriptos por elle publicados, tal como po^o apu-

ral-a n'este momento; 6 provavel que afdra estes existam mats alguns, impres-
ses quer em Portugal, quer no Brasil, onde redigira por algum tempo urn pe-

riodico politico, cujo titiilo ainda ignoro.

147) 0 Xfloso de mil oilocenlos e dez: cotnedia original em dous ados, com-
posta soin-e urn facto veridico, etc. Lisboa, na Imp. Kegia 1810. 8.» de 32 pag.

— Segunda parte da comedia intUtdada : • 0 Zelaio de mil oiloeentos e dez.f Ibi,

na mesma Impr. 1810. 8.“ de 38 pag.

Sahiram anonymas ambas as partes, e de cada uma se imprimiram ape-

nas cento e cincoenta exemplares. Esta circumstancia explica a raridade d'el-

las, tal que cu nunca encontrei no mercado senSo as que comprei, e possuo ha
mais de trinta annos.

Al^m d’estas pe(as escreveu pelo mesmo tempo varias outraa, que se re-

presentaram nos tneatros publicos, sem comtudo se iinprimirem: umas origi-

naes e outras imitadas ou traduzidas do francez. Contam-se entre ellas: A ba-
lalha do Salado; A tomada da Figueira

; Saneta CcUharina, drama sacro; Adda
de Val de Taro: Sinoal e Malhilde; A verdadeira mac; etc., etc. Conserve co-

pies de algumas, e vi outras ha annos em poder de um amigo curioso d'esta

especialidade.

148) Elementos de Geometria. applicaeeis ao officio de marcineiro, etc. Lis-

boa, Imp. Regia 1814. 8.“ I’m folheto.

149) Jornal de Bellas-artes, ou Mnemotine Ijuitana. Bedacgao palriotica.

Lisboa, na Imp. Regia 1816-1817. 4.* 2 tomos, o 1.” de 432 pag. com septe

gravuras desenhadas pelo auctor; o 2.° de 420 pag. com seis gravuras. Paga-
ram os a.ssignantes pelos dous volumes brochados 4;800 r^is.

Contdm muitos artigos e noticias interessantes, de proveito e curiosidade:

entre elles a descripgSo de ediflcios, monumentos e pragas publicas de Lisboa,

com as estampas respectivas; dos estabelecimentos de instrucgSo pnblica mais
notaveis; do estado das artes e officios em Portugal; um catalogo dos pinto-

res de maior nomeada entre nds; a descripgSo da baixella de prata, que a re-

gencia do reino ofTertou a Lord Wellington; muitas poesias ineditas de aucto-

res contemporaneos; etc., etc.— Os exemplares poucas vezes se encontram de
venda.

150) Mnemosine. Constitucional. (Periodico politico, de que foi redactor.)

Lisboa, na Imp. Regia 1820-1821. 4.° grande. 2 tomos. Comegou o tomo i em
25 de Septembro de 1820, e flndou em 30 de Dezembro do mesmo anno.—
0 tomo It principiado no 1.* de Janeiro de 1821 chegou atd 30 de Junho se-

giiinte.

151) Resp(ala ao papd inlilulado «Exorcismos contra periodicoa e outros

maleficios* com o responso de Sancto Antonio contra a descoberta da maligni-

dade dos ateijoes solapados. Lisboa, Imp. Nac. 1821. 4.° de 16 pag.— Este opus-
cule foi provocado pelo de Josd Agostinho (vej. Diccionario, tomo iv, n.° J,

2315). Como o padre se estomagasse com a resposta, imprimindo em conse-

quencia a Carta primeira ao sr. P. A. Caoroi (ibi, n.* 23l4), este retorquiu-

Ine com a seguinte

:

152) Resposta d Carta do rererendo sr. lost Agostinho de Maeedo, publi-

rada na segtinda feira da semana saneta, 16 de Ab^ de 1821. Lisboa, Imp.

Nac 1821. 4.” de 15 pag.

153) Elegia d sentidissima perda dos portuguezes. .
.
pela infansta morte

do sr. D. Pedro, dugue de Broganga. Offeredda a S. M. asenhora D. Maria II
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em li de Outubro de 1834.—Sem designafSo de logar, typographia, etc. Fol.

de 4 pag.

154) Varies sonetos, impressos em meias folhas e qaartos de papel avul-

sos, por occasiSo de anniversarios de S. M. a Raioha, de seu augusto esposo,

do principe real, etc.—E outros ineditos aos mesinos assumptos. D'clies con-
servo alguns autographos.

155) Epistolas at Carrot a Falmtno (Felisberto Ignacio Januario Cordeirn),

datadas do Rio de Janeiro a 27 de Maio c 7 de Junho de 1832. Andam no
tomo VII das Obrasdt FalmenofDiuionario, tomo ii,n.°F, 36), a pag. Ill e 127.

D. PEDRO DE ALHEIDA PORTUGAL, l.° Marquez de Alorna, !.•

Marquez de Castello-novo, e 3." Conde de Assumar; Vice-rei da India, d'niide

voltou em Janeiro de 1752; Academico da Academia Real da Historia, etc.

—

N. ein Lisboa a 29 de Seplembro de 1668.— E.

156) Instruccao dada pelo ex.“° Marquez de Aloma ao seu sueeessor no
tHU'emo d'este estado da India, o ex."' Marquez de Tavora. E ahi mesmo vem

;

Historia da conquista da pi ofo de Alorna, relatada pelo propria conquistador.

Goa, na Typ. do Governo 1836. 4.“

Obra publicada, como se vd, posthuma, e de cuja existencia Barbosa nio
houve conheciniento, pois que d'ella nSo fez menfSo na sua Bibl.

Na Cotlecfao dos Doeumentos e Memorias da Acad, andam impressas algu-

nias ora;5es, discursos e elogios escriptos pelo Marquez, nos tomos xn, xiii,

e xrv.

D. PEDRO DE ALMEIDA, 3.° Marquez de Alorna, Tenente-general,

e commandantc da Legiao portuguezaem Franfa, etc. (Vej. no presente volume
o n.” M, 1616, e no tomo iii o n.» H, 96).— N. em LisbM a 16 de Janeiro de

1754, e m. em Konigsberg em Janeiro de 1813.— E.

157) ReflexOes sobre o spstema economico do exereito. Escriptas em 1799.

— Mannscripto em 4.°, que existe na Bibliotheca da Eschola do exereito, como
consta do respectivo Catalogo impresso, sob n.* 496.

PEDRO ALVARES LANDIM, Doutor Tbeologo pela Universidade de

Paris, Prior mdr da Urdem de S. Bento d’Avis, e Esmoler d’el-rei b. SebasliSo.— Foi natural de Evora, e m. com 40 annos de edade no de 1567.

Diz Barbosa, que elle traduzira «elegantemente> na lingua portugueza a

carta que o bispo 1). Jeronymo Osorio escreveu 4 rainha Isabel ae Inglaterra,

a qual se ^blicou com o titulo:

158) Epistola ad Serenistimam Elisabetham Anglia; Heginam. Ulyssipone,

apud Joannem Blavinm 1562. 4.*

Qoerera n’isto dizer, que junto com o original latino se imprimiria a ver-

s9o portugueza de Landim? 86 4 vista de algum exemplar da edi(3o citada

poderia resolver-se a duvida, que me parece tanto mats procedente quanto

estmi persuadido de que, se tal versSo tivesse sido impressa em separado, o

nosso oibliotfaecario (que mostra bave-la visto, pois que assim a qualiQca de

elegante*) nHo deixlra de dar-nos noticia da data e logar da impressSo.

Fique pois, como tantos outros, indeciso este ponto, atd que a fortuna de-

pare a possibilidade de encontrar algum exemplar da edi(3o citada de 1562,

o que atd agora diligenciei em vio.

PEDRO DE AMORIM VIANNA. — Em 29 de Outubro de 1859 re-

cebi pelo correio em carta fechada, com a marca « Porto «, uma nota cscripta

por letra de mim desconhecida, e sem assignatura, relativa 4 biographia d'este

nosso contemporaneo, do qual nSo tinha a esse tempo, neni uossuo ainda hoje

^guns outros esclarecimentos. Ainda que no seu teor se afaste algum tanto

do piano oa systema adoptado, com respeito a escriptores vivos, em cujos ar^
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tigos cosliimo tomar por norte e divisa o conheciilo aphorisino Res non terba.

farei d’esla vez uma rxcep^au em gratia do zeloso e mcognilo correspundente,

a quern darei o gosto de ver aqui reproduzida fiel e iiitegralmente a iiota que

me enviou. Porem conio nSo uso enroupar-me com galas alheias, era mister

declarar a sua origem aos leitores, e instruil-os d'estas particularidades, em
ordem a prevenir juizos infundados.

Diz, puis, a nota alliidida:

• Pedro de Amuriiii Vianna, Bacharel formado em Mathematica pela Uni-

versidade de Coimbra, e Lente proprietario d'esta sec(lo na Academia Polyte-

chnica do Porto, tendo anteriormente alcan^ado em concurso a cadeira de

Logica no Lvcco N.ariunal de Lisboa, que por pouco tempo regeu, em conse-

quencia do seu novo despacho. N. em Lisboa a 21 de Dezembro de 1823,.sendo

lilho de Joiio Antonio de Amorim Vianna e 0. Maria Feiisarda O’Neill. £ con-

siderado como um dos nossos primeiros mathematicos, e como tal conhecido

desde as escholas pelo cognome de Newton. Foi um dos fundadores, junta-

mente com Arnaldo Gama, e os professores DelTim Maria d'Oliveira Maia e An-
tonio Ribeiro da Costa e Almeida, do jornal litterario A Peninsula, que em
1852 se publicou no Porto, onde escreveu muitos artigos philosophicos e eco-

noniicos, sobre-sahindo entre elles a sua analyse das contradic(Oes economicas

de Proudhon, trabalho cste que segundo o juizo dos eruditos e s6 por si bas-

tante para crear uina grande reputa^So. Entre muitos outros Ihe cbama grande

philosopho o sr. dr. Levy Mana Jordito na sua Disserlofdo inauqurai para o

acto de conclusoes magnas, a pag. 29. Tern sido tambcm collaborador de varios

outros jornaes litterarios e politicos, e nomeadamente entre estes ultimos do
Clamor publico, onde elle escreveu por mais tempo, e com mais .assiduidade.

« Cxmsta que aiida agora compondo um Compendio de Pilolagem de que

entre nOs lia uma grande lalta, o qual attendendo aos conhecimentos especiaes

do sr. Amorim, deve ser uma obra perfeita e acabada. Quern quizer. al^m d’ou-

trus, pdde ver o juizo critico que a respeito d'elle fez o sr. Arnaldo Gama n'uma
resenna d'escriptores inserta no fim do vol. it do romance 0 Genio do mat.

• Sabendu tpie v. muito desejava algumas informafdes 4cerca d’este lio-

mem, tractei de as procurar, e eis o que com algum cuslo pdde quern a v. por

esta fdrma sc dirige pelo immense desejo que tern de o animar em uma em-
preza, da qual muita fionra e gloria Ihe resulta, e grande proveito para o paiz.

Talvez apoz estas vao outras. • (Cumpre declarar que nenhuma recebi at£

hoje.)

PEDRO DE ANDRADE CAMINIIA, fidalgo de illustre linhagem,

oriunda de Castella. Foi camareiro do sr. D. Duarte, duque de Guimarttes, que
em remunera^So de .servifos Ihe conferiu a Alcaidaria m6r de Celorico de ^to,
com uma ten^a de duzentos mil rdis. A sombra d’este principe cultivon as le-

tras, uriido ein corre.spondencia e amisade com os maiores ingenbos que entio

poelavam em Portugal, menos com Luis de CamOes, de quem nem elle, nem
os outros fazem meiifao: «o que nos inostra (diz com sisuda reflexio um doe

sens biographos) que os seculos litterarios das varias naedes sSo mui parecidos

uns com os outros, e que em todo o tempo a superioridade e odiosa aos coii-

tempor.aneos ».— E poderia accrescentar, que da parte de Caminha para com
C,am6es havia uma decidida emula(3o e rivalidade, manifestada, como tudo in-

duz a crer, nos seus rcpetidos epigrammas contra um que elle cbama mau poeta;

V. g. no cxLv, em que alludindo talvez ao verso i da est. 5.* do canto l.° dos

Lutiadas: « Dae-me uma furia grande e sonorosa*, etc., Ihe diz mui despeja-

damente:
• Diies que o bom poeta ha de ter furia;

Se nSo ha de ter mais, es bom poeta;

Mas se o poeta ha de ter mais do qua furia,

Tu nSo tens mais que furia de poeta! •
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Nasreu Pedro de Andrade na cidade do Porto, cm anno que se ignora; e

ra. cm V'illa-vifosa a 9 de Seplembro de 1589.— Por mais de duzenlos annos

se conservaram inedila.s as suas obras, e provavelmente o estariam ainda hoje,

se a Academia Real das Sciencias nao cuida.s.se da sua publicafSo, impriinin-

do-as a expcnsas proprias. .A collecySo foi feita sobre os manuscriptns que se-

paradameiite exisliam, urn na livraria do convenlo da Gra^a de LiSboa, con-

lendo as cclogas, epistola.s, o<ies, epitapliios e alguinas elegias, etc.; outro na
do Uiique de Gadaval, que coiitinlia os epithalaniios, epigrammas, outras ele-

gias, e duas epistolas; e aproveitararo-se taiiibeni alguiis snnetos e outros pe-

quenos poemas, que aiidavam siin impresses desde o tempo do auctor, mas
incorporados em obras de diversos. D'esle modo se completou estcrprimeira e

unica edi^tlo, dirigida pi'los cuidado.s do enUo secretario da Academia Josd Cor-

rea da Serra, de quern e o prologo que a precede. Sahiu com o litulo seguinte:

159) (C) Pnesias de Pedro dc Andrade Caminha, mandadas ptibiicar pela

Acad. Heat das Sciencias de l.ishoo. Lisboa, na Ollic. da mesma Acad. 1791. 8.“

de xvi-4!i7 pag., e mais duas de indice e errata.— Por uma inadvertencia que
inal sei explicar, veio agora no Curso de Litleratura Nacional do sr. conego
dr. J. G. Fernandes Pinbeirn, a pag. 53, attribuir-se a esta edi(Ao a data, ma-
nifestamente inexacta, de 1784.

Aos collectores da referida edifSo escapou ainda um soneto de Caminha,
que de certo nSo viram. Kxiste eilc na Voz do Awado, impressa em 1579, e 6

escripto em obsequio e louvor de l>. Ililariao BrandSo, auctor d'essa obra. Eis

o prnneiro quarteto:

I A alma, que llbertar-se quer do engano,

Com que a malicia do adversario aotigo,

(Jue em tudo nos e aempre duro imigo,

Llie busca immorlal pena e eterno damno, etc. >

P6de considerar-se Pedro dc Andrade como um dos mais aproveitados

discipulns de Ferreira, a quern muito se approxima pela correcfSo, elegancia,

nobreza de pensamentos e phdosophia que rcina em suas composiedes. JosC

Maria da Costa e Silva lulu besita em dar-lbe a preferencia sobre o seu con-

temporaneo e amigo Diogo Bernardes. Menus favoravel Ihe 6, talvez, o conceito

do illustrado critico Francisco Dias Gomes, como se p6de ver nas Mem. de

Liu. da Academia, tomo iv, pag. 304.

Rematarei com o juizo de um critico estrangeiro acerca d'este nosso poeta,

para que se veja como em materias de gosto sdo sempre discordes e variaveis

as opiniOes dos que sc presumem auctorisados para exprimir voto fundamen-
tado ; • II a laisse des •‘glogues d’line froideur extreme, des Cldgies pleines d’af-

fcteric sentiinentale, des epitres cbaleureuses et Cnergiques, des epitaphes et

des cpigrammes pleines de goi4t.» (Diction, gmh-. de Biogr., par MMrs. Dezo-
bry et Bachelct, tomo i, pag. 87.)

PEDRO ATHTOMO, ou PEDRO AIVTOMIO PEREIRA, como appa-
rece egiialmente iiomeado em alguinas suas coinposi(des que passo a indicar.

Foi Actor dramatico em Lisboa, e floreceu na segunda melade do seculo xviii,

.sendo mais conhecido pela antonomasia de Pearinito, con4 .que o tractavam
seus contemporaneos. Representou no theatro do Bairro-alto em 1768 o pa-
pel de Tarluffo, na pe^a de Moliere, como se vd pela distribuifdo das partes

na mesma comedia, impressa no dito anno. (Vej. no presente volume o n.“ M,
1328). — De outras circumstancias que Ihe digam respeito nSo hei por agora
algum conhecimento.— E.

160) Zaira, tragedia de Voltaire, traduzida em portuguez. Lisboa, naOific.

de Antonio Rodrigues Galhardo 1783. 4.° de 39 pag.

161) Honestos desdens de Amor: comedia, traduzida do hetpanhol de
TOMO VI 25
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D. Aoo$tinho Morrto. Lisboa, na Offic. de Francisco Borges de Sousa 1785. 4."

de 48 pag.

162) 0 Ouleiro, ou os poetas fingidos: enlremtz. Lisboa, naOfiic. de Do-
mingos (ionfalvfs 1783. 4.”

163) 0 Cafodor.- enlremez. Lisboa, na Offic. de Filippe da Silva e Aze-

vedo 17w 4."

Todas as refcridas pe^as sSo em verso. Talvez publicaria mais algumas,

que nao chcgaram atd agora ao meu conlieciinento.

FR. PEDRO DE 8A.NCTO AIVTONIO. Pranciscano da provincui da

Arrabida, GuardiSo cm varios convento.s, Debnidor eVisibidor da provincia

da Piedade, etc.—Foi natural de Lisboa, e m. a 18 de Septembro de 1641

com 70 annos de edade.— E.

164) (C) lardim spiritual tirado da doctrina dos sanctos e raroens spiri-

tual. Dedicado d Bainha do ceo Senhora nossa d'Arrabida. Trala breve, fa-

cil, e distinctamente, dos mysterios da nossa Sancta FA E de tudo o mais que

hum christao e obriqado a saber guardar pera se salvor, etc. Lisboa, por Mat-
theus Pinbeiro 1632. 4.° de xxii (innuinerada.s)-798 pag., a que se seguem mais
26 innumeradas de indice das materias, duas que contdein uma tabella dos dias

que a sancta egreja manda jejuar e guardar, e flnalmente duas de erratas.

£ livro mui pio e devoto, escripto com erudi;So e doutrina espiritual.

D’elle diz o censor Fr. Thomds de S. Domingos, escrevendo ao Prior-mdr da
Ordem de S. Tiago; sO livro do P. Fr. Pedro de Sancto Antonio vi. o qual

me pareceu mui digno de se imprimir: porque s6 basla pera confundir o in-

ferno, e encber o ceo. E se foi dicto celebre— cavete ab homine unius libri, por
este parece que se pdde entender, em ordem aos espiritos malignos, porque
nito tern mor adversario que este livro. E n’isto cifro tudo o que d’elle podera

accrescentar. Lisboa 3 de Janeiro de 632.»

Os exemplares sSo raros; e a prova d, que no deposito das livrarias dos

conventos extinctos, a cargo da Bibliolbeca Nacional de Lisboa, apenas me
consta que desse entrada um, e esse falto de rosto.—Vi outro na livraria da
Academia Real das Sciencias; e um que ha annos adquiri custou-me 80U reis.

PEDRO ANTONIO CORR&A GAR^AO ou PEDRO ANTONIO
JOAQDIM CORREA GAR^AO, nasceu em Lisboa a 29 de Abril de 1724,

na freguezia de N. S. do Soccorro, de cuios livros consta fdra baptisado em
casa, achando-se em perigo de vida, por elfeito da debit compleigSo com que
veiu ao mundo. Foi filho de Filippe Correa da Silva, cavalleiro fidalgo da casa

real, official maior da Secretaria dos Negocios Fistrangeiros e da Guerra, e de
sua mulher D. Luisa Maria da Visitapao d’Orgier Gargio, senhora de origeni

estrangeira, como os seus appellidos indicam. Destinado para a vida da roagis-

tratura, cursou os estiidos de bumanidadcs em l,isboa, nas aulas dos Jesuitas,

e passou depois a matricular-se na faculdade juridica da Universidade. Por mo-
tivos nSo averiguados deixou porem de proseguir n'esta carreira, casando-se

em Lisboa no anno de 1750 com D. Maria Anna Xavier Froes Mascarenhas de
Sande Salema, da illustre casa dos Salemas de Alcacer do Sal. Sua mulber Ihe

trouxe em dote uma quinta nos arredores da referida villa, outros bens rusti-

cos e urbanos, nviitos fOros no sitio da Fonte-sancta em Lisboa, e a proprie-

dade do officio de Escrivio da receita da Meza do Consulado geral da entrada

e sahida na casa da India.

Sua natural propensSo para a poesia, cultivada com excellente gosto na
leitura dos poetas classicos antigos, e dos modemos francczes, inglezes e ita-

lianos, cujas linguas aprenddra e sabia com perfeifito, o levou a emprehender
conjunctamente com Antonio Diniz da Cruz, Thentonio Gomes de Carvalho e
Manuel Nicolau Estevcs Xegrao a reforma do Parnaso portuguez, mediante a
creagSo da Arcadia, por elles fundada em 1757, e na qual Gar^o tomou o

Digitized by Google



PE 387

nome <Je Corvdon Erymaniheo. Alternando o deseinpenho das obriga(des do
scu cargo, e os cuidados domcslicus com a cultura das letras e a convivencia
dos bons ingenhos do seu tempo, ^ue o tinham por amigo e o respeitavam por
mestre, corriam seus dias em placido remanso, quando inopinadamenie se via

preso em casa na noute de 9 de Abril de 1771, ^r virtude de urn aviso da So-
cretaria do Reino cxpedido ao regedor das justi^as, sendo conduaido em se-

guida para a cadila da cdrte, e ahi posto de iegr$do, no qual perroanecea oito

niezes consecutivos, padecendo durante elles tudo o que podia esperar-se em
Uo rigorosa sitiia^So. Sua esposa empregou as diligencias possiveis para mino-
rar-lhe a desgrafa, levando suas rogativas aos p^s do throno, e cons^indo
que ao Hm d’aquelle periodo elle fosse tirado do segredo para a cbamada sala

livre; e em resullado de novas c instanles supplicas, veiu a obter-Ihe ordem de
snitura, que comtudo so chegou a cadea no proprio dia 10 de Novembro de
1772, cm que o desventurado poeta esti.a prestes a expirar, falecendo na
mesma tardc de molestia aguda que Ihe solireviera em resultado de seus pa-
decimenlus moracs e physicos, e das amarguras da sua prisSo. No dia seguinte

foi sepultado o seu cadaver sem alguma distincfdo na egreja de S. Ifartinbo,

que servia de parochia aos presus. Como este antiquissimo e jd arruinado tem-
plo foi inleiramenie demolido em 1835, deixando em seu logar o espafoso e
desafTrontado largo que ora faz frente a cadi’a da cidade, de U sahiram disper-

ses, ou confundidos entre os de alguns milhares de cadaveres, os ossos d'aquelle

que aos titulos de Fidalgo da Casa Real e Cavalleiro professo na Ordem de
Christo reiiniu outros, sem duvida de mur valia para a posteridade, quaes fo-

ram os de fundador da Arcadia, e insigne restaurador da poesia portugneza.

0 nosso contemporaneo e meu finado amigo dr. Vicente Peoro Nolasco, com-
poz poucos mezes antes da sua morte um epitaphio em louvor de GarpSo, que
em gra;a da memoria de ambos deixarei aqui registado:

«Da Arcadia lusa, e roembros que a illnstraram

Gar^Ao foi bonra, foi cantor divino

;

E das musas, que o ber^o Ihe erabalaram

Teve do patrio idionia o tom male lino ;

Se d'elle as cinias sem valor flearam,

No p6 envollas de vulgar destine,

Sempre serio no temple da Memoria
Seus escriptos braiAo de elerna gloria.*

Os principaes subsidios que existem impresses para a biographia d’este

nosso mallogrado poeta, falecido prematuramente na edade em que bem podia
onriquecer-nos de novos fructos do seu genio, sSo: 1.* 0 estudo historico e

apreciapSo critico-litteraria das suas obras pelo sr. Rebello da Silva, no Pa-
norama, vol. 1 da terceira aerie (1852), a pag. 330, 338, 346 e 355.— 2.* 0 Bo$-
aufjo biographico, por seu bisneto o sr. PMro Stockier Elerna GarpSo, no jomal
Imprensa e Lei n.“ 537 e 539 do 4 e 6 de Junho de 1855.— 3.’ Cm artigo de
i. M. da Costa e Silva, publicado anonymo no Ramalkeie, tomo in, pag. 333
e seguintes.

A causa proxima e immediata da sua desgrapa ha sido uma especie de
mysterio, e acha-se cnvolvida em sombras que as tradipdes dos contempora-
ncos, vindas atd nds, ndo podem dissipar inteiramente, pel% discordancia e dis-

paridade que ofTerecem, quer nos factos essenciaes, quer nos accessories. Que
a prisSo foi resultado da mA vontade do Marquez de Pombal, enUo minutro
omnipotente em Portugal, que com ou sem razAo se julgAra aggravado do
poeta, a cousa em que todos parece concordarem sem contestapio

:
porAm o

meio, ou pretexto que se escolheu para cohonestar a vinganpa, 6 ponto que
nSo julgo ainda assas elucidado. Nem se Ihe instaurou processo, nem das or-
dens de prisAo e de soltura expedidas camerariamente consta, de qualquer
mode que seja, o motive da prisAo. 0 poeta em um soneto que escreven da cad^a
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no seu amigo Antonio Dinia da Crux, no decimo-quinto dia dp scgredo, c que

f

)arece ter sido a sua derradeira composi(3o, nada dix que nos illustre a simi-
hante respeito. Aqui o transcrcvo, visto qiie nao foi at^ agora colligido nas
edi(des daasuas obras, devendo por conseguinte reputal-o novo para a quasi
tolalidade dos meus leitores, posto que ja dcsse ha annos copia d elle, com as

de outros versos ineditos, ao neto do niesmo poeta Jos6 Maria Stockier Salema
Gar^ao (falecido em Abril de 1851), quando este se propunha dar ao prelo nrna
nova e mais completa edi^ao das Poetiai do avd, para o que chegara a rcunir

numero avultado de subscriptores:

• Quinie veies a aurora tern rouipicio,

" E acrendi outras tantas a candea,

Dcsde que preso estou n’esla cadea,

SofTrendo o quo ncnhum ci tem solTrido

:

De todo (rago o eslomago pcrdido
;

Cdmo trio o jantar, mat quciile a c(a,

E este miscro ornato que me arrda,

De noute e cama, de manha vcstido:

A um canto da boca arrumo urn dedo

;

Subo os olbos au tccto, ao chdo os mando,
Sem saber o que fajo me arremedo:
Comigo mcsmo estou pbilosopbando

;

Nego os roesmos princlplos que concede

;

\( tu, mcu bom Dinii, qual luuro eu ando! •

Outro amigo do poeta, Domingos Maximiano Torres, dcpiorando o seu in-

fortunio na cangSo A Amisade, que Ihe dedicou, e imprimiu passados muitos
annos na coUec(ao dos Kersos que deu a lux em 1791, de pag. 173 a 180, nem
uma sd palavra quix deixar-nos, da qual podesse ao menos entrever-se a causa

occasional da captura.

VejAmos porem o que Acerca do ponto disseram os que de proposito ou
por incidente se Ihe referiram; e seja o primeiro o nosso insigne critico e cor-

rectissiino escriptor Francisco Dias Gomes. Este, em uma elegia consagrada a

morte de Gargio, que d a sexta nas suas Obras poeticas, publicadas pela Aca-
demia, pag. 72 a 8d, tanto no corpo do poema como nas notas respectivas guar-
dou no tocante aos motivos da prisSo o mais reservado silencio. Pordra em
uma nota a pag. 141, entre outros exeinplos do inodo como foram, nio pre-

miados, mas publicamente vexados os maiores ingenbos da nagSo portuguexa,

Id-se o seguinte periodo: >0 GargSo, insigne restaurador da poesia portuguexa
em nossos tempos, acabou a vida no fundo de uma prisAo, motivada por causa

de si Uo futil, que d vergonha expressal-al >

Sand, ou quern quer que seja o auctor das notas appensas A sua traduc-

fSo das Odes de Francisco Manuel, por elle impressa em Paris em 1808 com
o titulo Poesie lyrique portugaite, etc., fala de GargAo a pag. 293, e depois de
faxer em concisas palavras o elogio do seu merito como poeta, dix: 'que sendo
encarregado pelo governo da redacfSo da Gazela de LisMa, inserira nesta folha

alguns artigos, que desagradaram ao Marquex de Pombal, primeiro ministro,

que reinava em Portugal sob Jose I, da inesma sorte que Richelieu reinAra em
Franga sob Luis XUI; que o ministro despota se irritara a ponto de mandar
encerrar GarpAo n’um calabougo, onde perecdra ignorado, haveria pouco mais
ou menos trinta e tres annos, e que de^e entAo um vdo espesso cubrira para

sempre o destine do desditoM pwta.*
Com estas coincidem as inmrmacOes que serviram de fundamento ao ar-

tigo, que Acerca de GargAo se Id no monemissimo Dictionn. giner. de Biograpbie

eic. par MM. Dexobry e Bachelet (no qual, seja dito de passagem, cumpre emen-
dar a data do nascimento do poeta, posta em 1735 em vex de 1724, bem como
a do obito, que se dix occorrido em 1775, sendo realmente em 1772, como
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acima indiqui:i).L)eclara-se como causa da prisSo a cholera de Pumbal, provo-
cada por alguns artigos que o pocla cscrevSra na Gaztta de Lisboa.

Mufesso que ndu sei como conciliar estas asserfdes tradicionaes com a

verdade sabida dos factos. certo (jue Gar^So estivera incumbido da redac^
da Gazeta, nSo por ordem do Goveriio, mas por convcn^ao ou contracto feito

coin os ofllciaes das Secretarias d'Estado, que em 1760 tinhain obtido de novo
licen;a e privilegio para tal publica^o. (Vej. no Diccionario, tomo m, o n.° G,

103.) Pordm essa redac(So durou sdmenlc desde H de Julho do dito anno aid

8 de Julho de 1762, epocha em que as Gazetas Hcaram outra vez suspensas

atd 1778 por determinafio do ministro. Que a publica;So desagraddra a este,

bem o mostra o facto da suspensuo, embhora ninguem soube^dizer ainda

quaes os artigos oue provocaram a sua cholera. Mas que elle esperasse pacien-

temente desde 17o2 atb 1771 para proceder contra o redactor pelas pretensas

culpas commettidas nove annus antes, d o que me parece um enigma, de todo

inexplicavel.

Ou;amos agora J. B. de Almeida-Garrett, em uma nota a pag. 299 do
tomo III das suas Obras (edipdo dc 1840). « Contam (diz elle) que certo Love-
lace alfacinha da anusade de Gar;ao, querendo cscrever a uma menina ingleza

a quern galantcava, pedira ao poeta que Ihe trasladasse para a lingua da bclla

insular ns seus • lusos nainorados requebros >. Pamella nio era para gra;^, ou
ndo ingragou com o auctor da missiva, e foi mostral-a ao papd, que a foi mos-
trar ao Marquez de Pombal, que maiidou prender o pobre eremita de Aguas-
sanctas (houvc aqui troca ou descuido: o sitio onde Garpdo residia, proximo
ao actual cemiteriu dos Prazcres, chainava-se enUo, e chama-se ainda hoje a
• Fonte-sancta-, cousa bem diversa de « Aguas-sanetas*) cuja letra conheccu,

ou Ih’a denunciou alguem. NSo faltou quern esclarecesse o caso, c mostrasse a
innocencia do poeta; mas o siippnsto delicto era pretexto, e a causa verda-

deira o odio dc Pombal, pcia fainosa «falla do Duque de Coimbra recusando

a estatuao, que o Garjao comiiozera para fustigar a vaidade com que o mar-
qucz se esculuira em bronze no pedestal do Terreiro do Paro. Foi preso cm 9
de Abril de 1771, sem processor oito mezes esteve no segredo; e so expediram
pela Secrelaria d’estado dos negocios do reino a ordcni de soltura, muito d’an-

tes promettida por el-rei a desconsolada esposa, em 10 de Novembro de 1772,

algumas horas depots dc o saberem morlo, etc. etc. •

Salvo o devido resperto, nao sei como conformar-me com as inexacliddes

que pullulam em todo este Irecho. Cnnio d que Gar(3o, falecido eflectivarnente

cm 10 dc Novembro dc 1772, podia ver o marquez insculpido em bronze no pe-

destal do Terreiro do Paco, quando a estatua so foi inaugurada c dcscoberta

em 6 de Junlio de 1773, tendo sido alias a execufio d'ella definitivamente en-

cominendada a Joaquim Machado de Castro cm Dezembro de 1770 (o que este

nos refere na sua Descripfdo anaiytica, a pag. 24), e ndo havendo ainda por esse

tempo a idda de coUocar o busto do ministro no sitio, que alinal se Ihe desti-

nou ? . . . Parece-me ver em tudo isto deniasiada poesia, e tenho para mini que a

FaUa do Duque de Coimbra, tal como se acha nas Obras de Gar;ilo a pag. 164,

da edi(4o de 1778, d composipao de data mui mais antiga, c de tempo em que
talvez se nio sonhava na ereepio da estatua. Em todo o caso, as allusdes n’ella

contidas, se querem a for(a tomal-as como taes, seriam de certo muito mais
oflensivas para o proprio monarcha, que para o seu ministro!

Vejamos ainda outra versio algum tanto diversa. 0 sr. commendador An-
tonio Joaquim de Mello, nas suas Biographias de alguns poetas e homens iUus-

tres de Pernambuco, impressas ha poucos annos no Recife, diz cm uma nota

a pag. 13 do tomo i, referindo-se ao infortunado 6m do poeta: «0 Marquez de
Pumbal o nio olhava bem, por scr parcial dos padres Congregados, e outros

murmuradores do seu ministerio. Pretextou-se a prisao com a traduepSo quo
o poeta fez de escriptos de ainores de uma 6lha do brigadeiro inglez Elsden,

com um amigo do poeta. Elsden era um ensemblador on marcineiro em Lon-
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dres; com algumas poucas luzes elementares de mathematicas, fizera de cnge-
nheiro e arcbitecto em Portugal, onde em 1779 andou dirigindo a construcf2o
do laboratorio cbimico, muaeu e sata de phvsica experimental pegadas ao col-

legio dos jesuitas (em Coimbra). E diz Guthrie, na Geographical Grammar,
aue elle reformira a Universidade de Coimbra, para o que ndo tinha capaci-

dade, meamo nas sciencias exactas I . . .

»

Darei por ultimo a historia, tal como a ouvi haverd treze ou quiiize an-

nos da bdca do citado neto do poeta, I. M. Stockier Salema GarfSo, reportan-

do-se is tradifOes conservadas oa faroilia

;

Garcio babitava na sua casa da Fonte-sancta (a que esU situada i
direita da taesma fonts), e possuia contigua a ella ontra, que alugara a urn

coronet inglez, de appeUido Macbeau, ao servifo de Portugal (o mesmo a quem
sSo dirigidas as odes xviii e xxi, que se acbam nas Obrat do poeta, a pag. 112
e 1241. Davam-se por amigos, e visitavam-se reciprocameote com demonstra-

(Oes de muita estima; o coronet era viuvo, e tinha em sua companhia uma fi-

Iba, mo;a formosa, porim de caracter inconsiderado e leviano, e que passava

por estremada namoradeira. Entre muitas pessoas de boa sociedaoe, que fre-

quentavam a casa do poeta, onde concorriam a miudo os socios da Arcadia, e

outros eruditos e Uttoratos d’aquelle tempo, havia urn mancebo peralta, que pa-

rece tinba por appelUdo Avila, o qual nSo obstante ser casado e ter filhos, en-

tendeu que podia requestar a iilha do inglez, e o mais 6 que encontrou n'ella

as melbores disposijdes para attendel-o. Quiz dirigir-Ihe uma carta, por^m
como ignorasse a lingua ^ sua bella, rogou a Gargio com grandes instancias

que lb 'a escrevesse, ou traduzisse. Teve o poeta a fragilidade de condescender

com os sees rogos, fazendo a carta pedida; porSm o estouvado amante em vez

de copial-a pela sua letra, pegou ao proprio rascunbo, e deu-o a um criado

do coponel, ^ra que o entregasse a sua ama.

E mister accrescentar agora, nSo porque o dissesse o neto, mas porque
Domingos Maximiano Torres (amigo, como ji disse, de Gar;So) o contara

em antigos tempos a pessoa que m'o transmittiu, que a tal carta bavia por fim

nada menos que convidar para a fuga a menina, cujo estado de gravidez ia ji

sufficientemente adiantadof . .

.

0 criado em vez de dar a carta i tilba, segundo ajusUra, foi entregal-a

ao coronet. £ facil de julgar como este ficaria ao reconbecer pela letra da carta,

cuja era, e o fim a que se destinava! Enfurecido correu immediatamente a
casa do primeiro ministro, a quem apresentou a carta, e n’ella o corpo de de-

licto do desgragado poeta. Nem tanto seria preciso para exacerbar contra este

o animo do marquez, muito mais se existiam ji da p^e d’este as razdes de ani-

madverslo que se item querido suppor. A ordem de prisSo foi pois expedida
para logo. Seria inutil repetir agora de novo o mais que depots occorreu.

De todas as referidas variantes poderSo os leitores formar o seu juizo,

combinando-as entre si como podirem. Eu tenbo ainda a respeito da ultima
uma pequena difficuldade que oppor. NSo me parece crivel que o caso da carta,

verdadeiro on falso, se ddMe com Macbean. Pois se elle fosse, ao menos occa-
sionalmente, o motor ostensivo da desgrafa do poeta, consentiria a familia d’este

ao dar suas obras i luz, que entre ellas figurassem as odes citadas, testemunbas
de antigas e amigaveis relagdes, quando expungiu inexoravelmente d’aquella

edifio todas as eompqsigOes em que era louvado o marquez de Pombal, facto

attMtado pelas que ainda boje se conservam manuscriptas?
Ponhimos termo a estas discussdes, e passemos ao que mais imports; isto

6, i enumera(So dos escriptos com que o fundador da Arcadia soube conquis-
tar para si um logar eminente na primeira plana dos nossos mais celebrados
poetas.

Durante a sua vida nSo sei que se publicassem pela imprensa outras com-
posi(des suas, aldm das odes ou nymnos ao Beato Iwrnardo, a S. Norberto, a

Thomiis d’Aquino, e a Sancto Ubaldo, que sahiram reunidos a outros
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lie (livenios auclores, no voluminho que Francisco Jos6 Freire deu a luz com
o titulo Sanctos Patronos contra as lempestades de raios (vej. no Diccionario,

tomo II, n." K, 958J. E nio ser4 inopportune observar, que cssas odes Ihe ren-

dcram om retribui;4o umas cinco empanadas, com que foi presenteado pelo

P. Freire, as quaes elle altamente elogia e agradece em uma chislosa carta mis-
siva, cujo fac simile conserve em nieii poder.

A priiiieira e unica coIlec;io das suas obras s6 se impriniiu passados seis

annos depois do seu falecimento, e ja no reinado da senhora D. Maria I, com
o titulo seguinte:

165) (C) Obras pneticas de Pedro Antonio Corria Garfuo, dedicadas ao
ill."" e ex."' sr. D. Thomas de Lima e Vasconcellos Brito Nogueira Telles etc.,

visconde de ['iJIa-noca da Cerreira, minislro e jecretorio aestado dos nego-

cios do reino, etc. Lisboa, na Hegia ODic. Typ. 1778. 8.» de xii-414 pag., e iiiais

duas de erratas.— 0 privilegio para esta edi^Su foi concedido a viuva do
auctor; e a dedicatoria ao visconde de Villa-nova da Cerveira i assignada por
Joio Antonio CorrlSa GarfSo, irmSo do finado.— A tabella das erraUis, apesar
de center sessenta e tantas emendas, esta bem longe de dever considerar-se

coinplela. O pobre pocia, se bal edi^So visse, bcaria de certo pasmado : ello

que, conio dizem os contenipnraneos, sii coinpunha de vagar, emendando e

limando pur muitas vezes e com a major severidade as suas obras, que nSk>

queria se avalias.scm pelo numero, mas pela qualidadc!

Entrctanlo, esta ediy^o, nSo obstante as suas deficicncias e defeitos de
todo 0 gencro, 6 ainda assim preferivel em tudo 4s que posleriorniente sc fize-

ram
: porque, alCm dos 57 sonetos, 30 odes, J dithyrambos, 2 satyras, 3 epls-

tolas, z dramas, e outras poesias, que em todas se acham, encerra varias dis-

serta^Oes recitadas na Arcadia, e outros discursos em prosa, que foram, nSo
sei coino, nem porque, omittidos nas edifOes seguintes. — SJo ellcs; 1.* Dis-

serta(4u sobre o caracter da tragedia, propondo ser inalleravel regra d’ella nSo
se dever ensanguentar o theatro, etc. 2.” DisserlafSo sobre o mesino caracter

da tragedia, e utilidades resultantes da sua perfeita composifSo. 3.° I)is.serta-

fJo soW ser o principal proveilo (assim se acha imprcs.vo, devendo ler-se

« preceito ») para formar urn bom poeta, procurar c seguir sdmenle a imita^o
dos melhores aiictures da antiguidade. 4.° Ora^So cm que se intima e persuade
aos arcades se interessem em cumprir as leis da Arcadia, etc. 5.° Oragdo em
que se declama contra a falta de applica(4o dos arcades aos estudos, etc. 6.* Ura-
rSo em que se persuade (sic.) os nem devidos louvores donossosoberano, etc.

7.“ OratJo em que tracta do conciliar a seu favor as vontadcs dos arcades,

contra falsas apprebensOes que se haviam levantado. 8.” OrafSo para o acto do
juramento de bandeiras no regimento de que era coronet o Marquez das Minas.
— Composi^des que F. M. Trigoso, nasuaMemoriasoirea Arcadia, muito loiiva,

pela liberdade e eloquencia do seu estylo.

Sahiram as Obras porticos em segunda edi(3o (omittidas as prosas), Rio
de Janeiro, Imp. Regia 1817. 16.° 2 tomos com 197 pag. c 2.59 pag.— E em
terceira, Lisboa, na Imp. Regia 1825. 8.* 2 tomos, feita a custa dos livreiros

Martin & Irmdo, cstabelecidos por esse tempo na rua das Portas de Sancta Ca-
tharina.

Aldm das obras conteddas n’esta colIccfSo, parece que deixdra GarfSo
muitas outras, que se nSo imprimiram, e cuja maior parte se extraviou talvez

de todo, e para sempre. JosC Maria da Costa e Silva afumia algures, que na
livraria da casa de Vimioso (queria dizer, deVimieiro) tinham existido, ou
existiam ainda dous sacos, contendo as poesias do nosso poeta, e que entre

estas sc contavam duas tragedies originaes, Sophonisba e Regulo. Mas sem nos

fazermos cargo d’estas exagera;5es, d facto iiidubitavcl, que existem ainda

versos nSo impresses de Gar^So, e ineinoria de outros, que de certo se perde-

ram. Na classe dos ultimos podemos contar uma Satyra, accusada por Luis

Raphael Soyd no prologo do seu poema 0 Sonho, pag. xli, onde transcreve
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d'clla um verso « Ao rabido furor do pedanlismo •>. A'So me foi ate agora pos-

sivel achar mais alguma iioticia de slmilhanlc pe(a.

No Parnato Lusilano, tomo vii, imprimiu-se uina Ode no micidio, atd

entAo ioedita : e na Miscelianea poelica (Rio de Janeiro 1RS3), a pag. 168, um
SoTuto satyrico, a Jos^ Rasilio da Gama na occasiao ern que este voltava da

Italia, o qual nSn me recordo de haver visto impresso em alguma outra parte.

Eu conservo d'elle inanuscriptos varios outros sonetos, que nor dema-siada

soltura em phrases e palavras mal podcriam imprimir-se scm offensa dos bons

costumes; algumas odes, e uina bella epislola ao Marquez de Pombal, escripta

ao que posso julgar pelos annos de 1/98 a 1760, na qual o auctor iiriitou a
1.* do iivro^2.' de Horacio. Comeya pelos scgiiinles versos :

• Sc cm tcus hombros constanics lirmcmenle

0 solio portugucz Feliz descan^a;

Sc a forte mlo nos olbos da Justi^a

Ata a rasgada vcnda ; sc repartcs

Co’as tlluslres ac;des o justo premio,

Co 'os vicios detestaveis o castigo, etc. etc. »

Tambem em um volume inedilo de Obras de Gar^do, quo pertenceu n’ou-

tro tempo ao Horgado de Assentis, e foi por este dado ao sr. coronet F. E.

Leoni, em cujo poder se conserva aclualmenle, existe de inixtura com os ver-

sos e prosas jA impressos nas edipoes citadas, uma pe^a que ale agora nAo viu

a luz. ^ uma Oragdo panegyrica, recttada n'uma das salas do R. Hospicio de

N. S. das Necestidades, em obsequio as melhoi as de S. M. F. o senhor D. Jose I,

experimentadas depots do attentado de 3 de Septenibro de 1757. Principia pelas

palavras seguintes : • Triumpharam, finaliiieute, as reaes virtudes de V. Mages-
tade,etc.»

Remettendo os que pretendereni apreciar dignamenie os dotes de Garfao
como poeta lyrico, e haver miuda noticia dos servi;os por elle prestados A

poesia portugueza, para o estudo jA citado do sr. Rchello da Silva, para o juizo

apreseiitado por Garrett no Parnaso fjisilario. tomo i, pag. 39, e para outros
logares, cuja enunierafAo seria longa, porei pela ininha parte ponlo final a

este jA extenso artigo, dando-lhes a ler o que ao mesmo rcspeito dizia Pato
Moniz, na ohra inedita a que pur vezes repetidas tenho alludido n'este Dic-
eionario.

« Este nosso Uo desventurado qu.'iu judicioso e erudito poeta, foi quern
verdadeiramente restaurou entre nds o born gosto em poesia; foi elle quern
por sua atilada imita^Ao de lodos os hons antigos desterrou a conceituosa
monstruosidade dos seiscenlistas; foi elle quern primeiro escreveu odes ao modo
de Horacio, e tAo elegantes e gracio,sas as compoz, que parece, lendo-as, ser

cousa facil a composigAo de oulras taesl— E este o caracter do verdadeiro
sublime, 6 este o destino de lodas as sublimes coinposi(des; parecerem faccis

de imitar, e na verdade tAo difficil a sua imitagao, quAo raro entre nds tern

sido o apparecerein algumas odes que com as de GarfAo scin grande desvan-
tAgem se possam comparar. Por tal sorle alliou elle a philosophica energia com
a graciosa correnteza dc eslylo, que por nirigiiein atS agora pode ainda ser
egualado. Guardada a devida atlengAo sobre a dilTerenga dos gencros. sAo egual-
mente boas as suas epistolas, satvras, c dilhyrambos; alguns sonetos tern

bons: teni merecia/ento os sens dous pcqnenos dramas, especialmente o da
Assemblea, e 6 inimitavei, e lalvez a mais feliz de suas produc[i5es, a cantata

de Dido: magoa 6 que a aria final iiAo corresponda a tao pulr.hro recilado, que
assim pela opulcncia de phrase e pompa descriptiva, como pela vigorosa ex-
pressao de allectos, viveza de imagens, c concis.1o, c clcganlissima suavidade,
me parece superior a quanlas oulras taes composigoes os meus olbos b’em al-

can(ado, nAo obstante que outras tenhamos excellentes. Porein maior magoa
e, quo tAo poucas sejam as obras que de tAo grande poeta se tern fcilo publi-
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cas, R (|ue d'ellas cslejamos pnvados por uma beiii mat entcndida avareza lit-

(praiia ; (|u.mto a niiin, o gusto de possuir uma prpcjosa raridade, devia bem
coder e pospor-se a gloria de enri(|ueccr a palria titteraliira : oufo dizer quc
nSo sizmente Gar^ao havia curnposlu oulias muitas poesias ligeiras, seiiSu lam-
bem alguinas tragedias ; e islo me ajudam a crer os Discursos, que eii tenlm
por bons, por elle na Arcadia recilados sobre os preceilos e caracter d'esla es-

pecic de dramas: e nao 6 laslima, que para sempre lique tudo isso enlrcgue
ao pii, nos esroiidrijos de uma livraria particular?— Humem de grande itigo-

nbo, d’exquisito e apurado gosto, illustrou e enriqueceu a btleratura |«)rtu-

gueza ; e c muito para deplnrar (|ue pcrmanefam occultas suas outras compo-
si(?ies, etn que temos boa razJo de prcsumir outras tatitas litterarias preciosi-

dades.

• Etitre os titulos por que GarfSo demanda as nossas bonrarias, devere-
mos contar por um dos mais magniiicos o de instruir, e formar urn Uo exccl-

lente poela como foi Domingos dos Hcis Quita. »— 0 seu melhor elogio tra-

(ou-o (die a si proprio, na epistola inserta nas Ubra$ poeticas, pag. 3Kz a 3H4
da edifdo de 1778.

PEDRO ANTO^lilO DE ARAUJO CAMIZAO; era em 1829 Tenente
do regimento de infanteria n.° 7, tendo ao que parece regre.ssado algum tempo
antes de Hcspanha, onde entrara emigrado com as tropas do commando do
Marquez de Chaves, revoltadas contra a carta constitucional em 1826,— E.

166^ Principaes dei’eres dr um o/ficiat em campanha, eitraUidos das in-

UnufOes dcuias por Frederica II aos seus officiaes, e appropriadas d organisa-

foo do ejercilo portuguez. Lisboa, na Imp. Hegia 1829. S." de 152 pag.

• PEDRO ANTONIO FERREIRA V1A>NA, natural ao que posso

julgar da provincia do Hio-grande do Sul. Cursava, segundo dizem, a facuidade

juridica de S. Paulo, quaiiJo publicou:

167) A roz do povo, e a tvz da rnzao. S. Paulo, Typ. Imparcial de J. R. de
Azevcdo Manjues 18.59. 8.* gr.

Quern viu este livro me atlirmou ser escripio pouco mais ou menos no
gosto e esiyio do P. Lamenais, isto e, das obras por elle impressas com os titu-

los Palatras de um create, Livro do povo, etc.

PEDRO AiVTOnilO LOPES DE CARVALHO, de cujas circumstancias

pessoaes nada posso dizer.— E.

168) Arte de formular, segundo as regras da chimica pliarmaceulica , ou
diccionario manual porlatil para uso dos medicos, cirurgiOes e lioticarios; Ira-

duzido do allemdo em francez por B. DuliUieuI, etc. Vertida em portuguez, e

offerecida ao sr. Luis Herculano de Catralho, boticario em Lisboa. Lisboa, na
Imp. Regia 1817. 8,“ gr. de xii-216 pag., posto que por erro typographico se

Ida na ultima pag. 116.

PEDRO ANTONIO PEREIRA, Director da Secretaria da Camara Mu-
nicipal de Lisboa, e promovido a Secretario por obito de JoSo Antonio dos
Sanctos em 1837.— M. de 50 aniios pouco mais ou menos, em 1811, sendo
substituido no referido cargo (ja com a denomina;au de Escrivdo) por Josd

Maria da Costa e Silva.— Poeta, posto que de geiiio mediocre, escreveu, se-

gundo ronsta, muitos versos que nao se imprirniram, e oiitros quc foram publi-

cados em periodicos. D estes posso acctisar a existcncia dos segurntes;

169) Uma nouie no mez de Outubro de 1836. — Sahiu no Romancisla, Lis-

boa 1839, tomo I, p.ig. 47— e outros no mesmo volume, a pag. 227.

170) 0 desengaiio, caiifoneta.— No Bamalhete, vol. i, pag. 239— e outras

poesias no mesmo volume, a pag. 248, e 303; e no tomo in, pag. 159; no tomo
IV, pag. 176 e 200.
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PEDRO ARAO BORG, Instituidor dos collegios para a educa;4o dos

surdos-mudos e cegos em Portugal, e na Suecia sua patria.— E.

17t) Golpe de vista sobre a necestidade, valor e imporlaneia do um esta-

bdecimento de edtteagio para os surdos-mudos e cegos em um estado eulto : com
uma breve informac^ do methodo d'esta instrucgao, do seu objeeto, do seu des-

envolvimento, etc. Lisboa, na Imp. daViuva Neves & Filhos 1828. 8 • de 21

pag. (Vej. sobre o mesmo assumpto no Dicciotuario, tomo ni, o artigo Jacob

Rodrigues Pereira, e tomo iv, n.* J, 3028.)

D. PEDRO ARRAE8 DE MENDOIVIPA, Conego regular de Sancto

Agostinho, c natural de Lisboa. Vivia pelo meiado do seculo xvn, sem que com-
tudo seiam conhecidas as datas do seu nascimento e obito.—£.

172) fC) Relagao das festas que a notavel villa de Vianna fez, na enlrada

e recebimeTito da sagrada relimia do glorioso S. Theotonio, primeiro prior do
mosleiro de Sancia Cruz de Coimbra, celebradas em S, 6, 7 e S de Agoslo de

1642. Lisboa, por Domingos Lopes Hosa 1643. 4." de iv-lOi folhas numera-
das pela frente. — Sahiu sem o seu nome.

Cont^m, afdra a descripfao das festas, os senndes pregados nos referidos

dias; as poesias que entso se recitaram, etc. £ livro pouco vulgar, e de alguma
estima(4o.

• PEDRO AUTRAN DA MATTA ALBUQUERQUE, do Conselho de

S. M. I., Cominendador da Ordem de Christo, c Cavalleiro da Imperial da Rosa,

Doiitor em DIreito pela Faculdade de Aix, onde foi graduado tal em 11 de
Agosto de 1827; Lente de Economia politica na Faculdade do Recife, tendo

enlrado ahi como substituto em 1829.— E natural da cidade da Bahia, nas-

cido em o 1." de Fevereiro de 1805, e foram seus paes Pedro Autran da Malta

Albuquerque, fraiicez de na^ao e brasileiro naturalisado, e D. Gertrudes Maria

da Malta. Sahiu uma curta noticia biographies a seu respeito no Jamal do Re-

cife, n.‘ 33 de 13 de Agosto de 18. . ., a pag. 267.— E.

173) Direito natural privado de Francisco Nobre Zeiller, traduzido em
portuguez. Pernambuco, Typ. de Manuel Figueiroa de Faria 1840. 8."— Se-

gunda edigdo, ibi, 1852. 8.° gr. de 110 pag.

174) Elementos de Direito natural privado. Pernambuco, na Typ. Impar-
cial 1848. 8.° de 186 pag.

175) Elementos de Direito publico geral e particular. Ibi, na mesma Typ.
1848. 8." contendo a primeira parte 80 pag., e a segunda 100 ditas. — Segunda
edifSo. Ibi, Typ. Universal 1854. 8.* de 112 pag.

176) Elementos de Direito publico universal (nova edifSo) Ibi, Typ. Uni-
versal 1M7. 8.“ gr. de 112 pag.

177) Elementos de Direito das gentes. Pernambuco, na Typ. UniSo 1857.
8.'’ gr. de 100 pag.

178) Elementos de Economia politica. Ibi, Typ. de Sanctos & C.* 1844. 8.*

de 390 pag.
179) Nboos elementos de Economia politica. Ibi, na mesma Typ. 1851. 8.° de

198 pag.

180) PrelecfOes de Economia politica, Ibi, Typ. Brasileira 1859. 8.* gr. de

59 pag.— Segunda edifio melhoraaa. Paris, Imp. de Simon Ran^on it C.* 1860.

8.* gr. de 2W pag. Foi editor o sr. B. L. Gamier; e na Revista popular do Rio,
n.o (anno segundo), de pag. 280 a 286, sahiu um juizo critico acerca da obra

pelo sr. conego dr. J. C. F*emandes Pinheiro.

181) Tratado de Economia politica. Tomo i.— Ignoro se esta obra, que es-

tava no prelo em Janeiro dc I860, d, ou nSo, a segunda edifSo mencionada das

Prelecgoes.

Todos estes escriptos sSo tidos pelos entendedores no conceito de obras

mui instructivas para o ensino publico.
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PEDRO DE AZEVEDO T03AL, Bacharel formado em (^nones pcia
Universidade de (x)imbra. Tendo enviuvado por segunda vez, abra^ou o esUdo
ecclesiastico, e reccbeu ordens nicnores.— Koi natural de Lisboa, e m. na sua
quinta do Tojal a 27 de Septembro de 1742.— E.

182) (CJ Carlos reduzido, Ingtalerra iliuslradn. Poema heroico, offereddo
d soierana magfstade d'el-rti nosso senhor I). Jodo V, etc. Lisboa, por Antonio
Pedroso OalrSo 1716. 4.“ de viii-408 pag., e mais oito que contem os indices:

l.° serie ou historia principal do poema. 2.° dos episodios historicos. 3.° das
idfias, imagens, ficyOes e episodios labulosos.

Este poema, composto de doze cantos em oitavas rythmadas, d escripto

eonforme as regras da arte, mas sem geiiio. Poela erudilo, e mais de estudo
que de natureza, lido egualmentc nos auclores italianos e hespanhoes, nSo me-
nos que nos classiros latinos e nos portuguezes quinbentislas, Tojal propen-
deu mais para a eschola castelhana, posto que no gosto e estylo participa um
tanto de todas. Os seus versos sJo em geral bem fabricados, e nSo Ines falta cul-

ture e elegancia. Ainda nAo attingi a razAo pr que Josd Maria da Costa e Silva

o deixou de fora no Ensaio biogr. e crilico, onde indue alids muitos oulros
poelas, que sob todos os respeitos Ihe sSo conhecidamente inferiores.

183) fCJ Traducfdo portugueza do poema heroico toscano «Godfredo, ou
Jerusalem libertada,> auctor Torquato Tasso, principe dos poetas italianos. Lis-

boa, por Bernardo da Costa 1733. 8.’ de xxxii-315 pag.— (0 pseudo-Cata/op
da Academia menciona erradamente esta edifSo com a data de 1738). Este pri-

meiro tomo, unico publicado dos quatro promettidos, que deviam conter a tra-

ducfio, encerra apenas os primeiros cinco livros ou cantos do pema. (Vej.

Andre Rodrigtus ae Mottos, Andre Nunes da Silva, e Jose llamos Coelho.)

0 sobredito Catalogo s6 se fez cargo das referidas duas obras de Tojal;

por^m al^m d’estas imprimiu elle varias pesias e folhetns avul.sos, que julgo

nSo dever omittir, e por isso aqoi os descrevo 4 vista dos exemplares que de
todos conservo em meu poder.

184) Triumphos da morte, despojos da magestade. . . na morte da ser.“‘

rainha de Portugal, a sr.‘ D. Maria Sophia Isabel de Neoburg. Lisboa, por Ma-
nuel Lopes Ferreira, 1699. 4.°— Consta de uma glosa a um soneto de Camdes
e outras pyas miudas.

185) Epitaphio saudoso, despertador funeral, escripto na cinza da sepul-

tura da ser.“ rainha a sr.‘ D. Maria Sophia Isabel de Neoburgo. Lisboa, pr
Miguel Deslandes 1700. 4.*— Consta de outra glo.sa au mesmo soneto, etc.

186) Portugal luctuoso, chorando solitario nas areas do Tejo a incompara-
vel saudade na morte do augusto senhor D. Pedro II, seu melhor monarcha, Lis-

boa, pr Miguel Manescal 1707. 4.°— E uma glosa a um soneto, em oitavas

rythmadas, como as antecedentes.

187) Gemidos saudosos entre a cdrte de Lisboa e o reino de Ingtaterra, no
morte da rainha a ir.‘ D. Catharina. Lisboa, por Antonio Pedroso GalrSo. 1706.
4.*— SSo 27 oitavas.

188) Offrenda lacrimosa, txmsagrada nas aras da saudade. . . na sentidis-

sima morte da ser.“ infanta D. FVaneisea. Lisboa, na Offic. Perreiriana 1736.

4.'— SSo cinco sonetos.

189) Lamento repetido da sentida aSrte de Lisboa, chorando a morte da
ser.^ infanta D. Francisea. Lisboa, pr Mauricio Vicente de Almeida 1736. 4,»

—E uma glosa a um soneto, em oitavas.

190) Em applauso dos quatro eompletos annos da ser." princeza da Beira
D. Maria. Sem logar, nem anno de impressSo.— SSo dous sonetos.

191) 0 Foguetario, poema heroico, offereddo ao muito sordido, fetido, e

torrido deus do fogo, o grcsnde Volcano, senhor dos ferrdros, erector das fuma-
fos, espalhador das faiscas, imperador dos fogOes, espirros e escorvas: pelo

mesmo heroe do poema, o muito reverendo coneqo Eroslrato Fbgacho, assopra-

dor dos mtsrrOes da torre da polrora, thesourdro mor das buduss, procverador
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das escorias, capalaz e director da preserUe torre do fogo dns Balbascs. Dado a

lu: pelo mordomo-mor dos Cien-fuegos, censor das girandolas. qualificador dos

monlantes, e sacabuchas geral de lodo o arlificio foguetal. li'a Oj^cina dos Cy-
clopes.

Tal 6 0 titulo do poema, nao heroico, mas heroi-comico, em seis cantos

de oitavas rvthmadas, que ao tudo comprehendem 164 (incluiiido ns respecti-

vos argunieiitos) liojc quasi desconhecido, com quanto d'elle se conservem va-

rias copias maiiuscriptas, e que os contemporaneos altribuiram a Pedro de

Azevedo Tojal, em cujo nome anda em algumas d’essas copias, ainda que em
outras apparefa como anonymo. Serviii de assuinpto a esta epopea burlesca

urn celebre fogo de artificio niandado fazer ein 1729, pelo embaixador de Hcs-

f

tanha em frente da casa da sua residencia, na rua de Sancta Martha, para so-

einnisar as vodas da infanta castelhana D. Marianna Victoria, con] o principe

do Brasil, que depois foi rei D. Jose I. notavcl o silencio dc Darbosa, nio
incluindo na Bibl. o Foguetario entre as outras composif<5es dc Pedro de Aze-
vedo Tojal. Provavelmente o receio de desgostar as pcssoas, que a musa zom-
beteira do poela se divertira em zurzir com sens rasgos satyricos, deu causa

a esta omissio. 0 Foguetario nSo merecia de certo o esquecimento em que Jaz;

porque alem de scr cscripto cum inuito chiste, c n’uin estylo propriamente
joco-.serio, contdm divertidas e intercssantes allusdcs as pessoas c successus do
tempo, lima das principaes personagens que n'elle hgurain e o celebre P. Bar-

tholomeu Lourenfo de GusmSo, conhecido pela antonomasia de I'oador, que
poucos annos antes, no de 1724, falecSra no hospital de Toledo. (VeJ. no Dic-

cionario, tomo i, o artigo quo Ihe b relative.)

PEDRO BARBOSA UOlWEH, Bacbarel em Dircito Canonico, Desem-
bargador na RelafSo do Porto, etc.— Consta ()uc fdra natural da villa da Feira,

c que vivbra no ultimo quarlel do seculo xvi, e na prinieira metade do seguinte,

porbm ignoram-se as datas prccisas do seu nascimentn e obito.— E. na lingua

castelhana

:

192)

Discursos de la juridica y verdadera rnzon de estado, formados sobre

la vida y accioues del rey D. Juan el II de buena mrnioria, rey de Portugal.

Coimbra, por Nicolau Carvalho 1626. 4.' de xvm-334 folhas numeradas na
frente, e lendo no fiin urn copiosissimo indice.

fi obra pouco vulgar, e que envolve materia de inleresse pelo que diz res-

peito 4 historia do reinado d'aquelle monarcha. Existe um exemplar na livra-

ria de Jesus.

PEDRO BARBOSA DE LUNA, diverse do antecedente. e de outro Pe-
dro Barbosa, chamado o Insigne, falecido eni 1606, que escreveu as suas obras
juridicas em latim.— Estc de que tracto agora foi natural de Vianna, na pro-
vincia do Minho, e m. em 1621.— E. em caslelhano;

193)

Memorial de la preferencia que haze el reyno de Portugal y su con-
sejo al de Aragon y de las dos Sicilias. Lisboa, por Giraldo da Vinha 1627. 4.“

de iv-23 folhas numeradas pela frente.

Foi pelo auctor offerecido a Filippe 11 de Portugal, e depois mandado im-
primir posthumo, e dedicado a D. Alfonso Furtado de Mendonfa, arcebispo de
Lisboa, pelo lilho do mesmo auctor Miguel de Vasconcellos e Brito.

Possue um exemplar d'este opusculo, hoje rare, o sr. J. J. OKcelfe, por
cuja ofliciosidade o examinei em 23 de Agosto de 1838.

PEDRO BARRETO DE RESENDE, Secretario do governo da India,

falecido em 1651.— Barbosa, fazendo d’elle menfSo na Bibl., e das obras que
deixdra manuscriptas, omiltiu conitudo a seguinte, de que por isso me pare-
ceu pdr aqui a descripfSo:

194)

Breve tratado, ou epilogo de todos os vice-reis que tern harido no es-
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tado da India, succfssos ifue tiveram no tempo de sens govemos, armadai de

naui e galrOes, gae do reino de Portugal foram no dito estado, e do que tucee-

deu em particiUar a atgumai d'eltas tins viagens que fizeram. Feito por Pero
Barreto de Resende. secretario do tenhor Conde de Linhares, rice-rei do estado

da India no anno de 163S.— Maiiuscripio em 4.*

0 original d'este livro existia em poder de Jos^ da Silva Costa, segundo

esie affirma em uns sens apontamentos que vi.— Na Bibliotheca de Richelieu

em Paris, existe, ou existia em 18 de Septembro de 1840, uina copia do dito

tratado, no formato de folio, e ma^niflcamente illuminada com desenhos, etc.

Ahi a viu e examinou o sr. Antonio Cabral de S4 Nogueira, que me comniu-
nicou esia noticia.

FR. PEDRO CALVO, Dominicano, Mestre em Theologia, e Prior no
convento de S. Domingos de Lisboa; foi um dos mais celebres pregadores do
sen tempo.— N. na cidade do Porto, c professou no convento da referida Or-

dein em Aveiro a iS de Agosto de lo66. Nada se sabe quanto as dabis do seu

iiascimento e niorte.— E.

193) fCj Defeniam das lagrimas dos justos perteguidos, e das sagradas Re-

tigiOes, fructo das lagrsmas de Chnsto. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1618. 4."

de VI-114 folhas, numeradas s6 na frentc.

Parte segunda. Defensam das Sagradas ReligiOes, fructo das lagrimas de

Christo senhor nnssn. Lisboa, por Antonio Alvares 1618. 4.* de 108 folhas, e

mais 26 inniimeradas que conWem os indices de toda a obra.

Diz Barbosa, que dera causa a esta obra a publica(So de outra, que com
o titulo La Misere du tempt sahira iropressa contra as ordens mendicantes, e

na qual o estado religioso era grandemente vituperado.

Vi vender exemplares d'estes volumes, quasi sempre enquadeniados em
uin s<5, ate o prefo de 1:600 reis. Um que conservo cuslou-me em verdade

a
uantia niuito inferior, comprado com alguns outros no espolio do advogado
ego Abranches.

1%) (C) Homilias da quaretma, em duos partes dicididas. Parte i. Lis-

boa, por Pedro Cr.ieslieeck 1627. 4.” de v-764 folhas numeradas s6 na frente.

— Parte ii. Lisboa, por Mattheus Pinheiro 1629. 4.“

197) (C) Sermdo feito a magestade d'ei-rei Filippe N. S. de Portugal, na
festividade do beaiissimo palriarcha S. Domingos. Lisboa, por Pedro Craesbeeck
1619. 4.° de 111-22 folhas numeradas na frente.

198) (C) Sermiio feito na Se de Lisboa, na publicofSo da sancta Bulla da
Cruzada. ibi, pelo mesmo 1621. 4.° de 14 folhas numeradas na frente.

Tcnho exemplares d'estes sermdes, que sSo tidos por muito raros.

Despidas de id^as e conceitos pueris, de rasgos brilhantes, e de phrases

estrepitosas, as obras de Fr. Pedro Calvo sao escriptas em estylo familiar, ada-

ptado a comprehenstio de todos, e em tudo conformes i simplicidade evangelica.

Estes dotes as tornam dignas da estima que sempre Uem merecido.

PEDRO CARLOS DE ALCANTARA CHAVES, nascido em Lisboa

a 26 de Julho de 1829, e hlho de Basilio Josd Chaves, compositor-typographo.

Concluidos os estudos primarios, e tendo de seguir, na falta de outros recursos,

a protissio de seu pe, entrou na Imprensa Nacional como aprendiz a 26 de
Jolho de 1842, e ahi aprendeu e exercitou a arte typographica durante alguns

annos, e depois em diversas otficinas, sendo em 1833 admittido como ponto-

dramatico no theatro da rua dos Condes, onde como tal se conserva ate hoje.

A sua propensio para a litteratura amena come(ou a manifestar-se no
anno de 1846, em que fez inserir em um dos periodicos do tempo um artigo

intitulado A Gloria. Animado pelo boro acoloimento da sua estrda, escreveu

alguns outros, e foi successivamente collaborador em varies jomaes, taes como

o %rdim LiUerario, Etco dot Operariot, Apollo, Revitla po/mlar, Archivo fa-
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miliar, Jornal para lodos, Rcereio Familiar, Portugal Lillerario, etc. Tem egual-

menle artigos na Sfmana, Progress, Federofao, Juttifa, etc.— N’estc ultimo

foi tambem revisor e traductor das noticias estrangeiras.

Para ensaiar-se na carreira draniatica escreveu o Fnsaio geral, comedia em
urn acto, representada cm thealros particulares. c ap<js ella outra, intitulada Con-
tequencias de um baile de mascaras, quo aubiu a sccna no da rua dos Condes.

0 applauso quo obteve, lisonjeando o escriptor operario, serviu-Ihe de incen-

tivo para novas e successivas composite, como se vS da seguinte reseoha:

PE(U DRmnCAS
t99) A Esperanra: entre-aelo, represmtado no Iheatro da rua dos Condes.

Dedicado a S. M. o scnhor D. Pedro V, sob cuja protecfao sahiu impresso.

200) A visinha Margarida: comedia em um octo.— Representada e im-

pressa.

201) Martyrios e rosas: comedia-drama em um aelo.— Egualmente repre-

sentada e impressa.

202) Garibaldi: drama em quatro acios.— Teve n’esta por collaborador

Carlos Augusto da Silva Pessoa. — Representado, e ainda inedito.

203) Culpa e perdao : drama em dous ados.— Representado.

20&)

0 milagre de N. S. da Nazarelh : lenda religiosa em dous acios .

—

Re-
presentada.

205) Querem ser arlislas: enire-aclo.— Representado e impresso.

206) Uudanga de posicdo: entre-ado.— Representado e impresso.

207) Descasca milao: entre-ado.— Representado.

208) Mas tentacOes: comedia em um ado: vertida do hespanhol.— Repre-
sentada e impressa.

209) Hospedaria do inferno: comedia em ires ados: vertida do hespanhol.

— R^rcscntada.

210) llonra e pobreza: comedia-drama em tres ados.—Como a antece-

dente.

211) 0 Poeta casado: comedia em um ado.— Idem.

SCEHAS COnCAS

212) Urn actor passando o beneficio.— Representada c impressa.

213) O passarinho.— Idem.

2li) 0 sr. Joiio Fernandes em procura de uma posigao social.— Idem.

213) 0 mestre Gaspar Caceira l.“ e 2.* parte.

216) 0 Manel d'Aballada, assistindo d Probidade.— Idem.

217) Revisla do anno de 1859.— Idem:

218) Reilsta de 1860. — Idem.

219) Luizinha a leiteira .

—

Idem.

220) Um como tantos.— Idem.

221) A arte noo tem pais.— Idem.

222) Aventuras do sr. Rarnabe da Esperanga.— Representada e inedita.

223) Proves publicas.— Idem.

224) 0 homem das fatalidades.— Idem.

225) Tomada de Tetuao.— Idem.

226) Uma adriz passando o beneficio.— Idem.

227) Por causa dos senhorios.— Idem.

228) Uma vidima dos kilogrammas.— Idem.

Tem composto egualmente varias poesias, recitadas no theatro, e tradu-
*iu em portuguez as Memorias de Garibaldi, que consta acharem-sc impressas
em 3 volumes de 8.“

PEDRO CELESTINO SOARES, Cavalleiro da Ordem de Christo, Ca-
piUo de infanteria do exercito, com exercicio de Ajudante do Director da Fa-
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brica da Polvora.—N. em Lisboa, a 29 de Abril de 1790, e m. a 20 de Jiilho

de 184S.— De sens irmSos ossrs. Francisco Pedro Celeslino Soares, e Joaquim
Pedro Celestino Soares, se tracta nos logares competentes d'este Dicciomrio.
— E.

229) Entaio sobre o provele-balanfa. Offereeido ao e ex.”” sr. AgoUi-
nho Joii Freire, ministro e secretario d’estado dot negoeioi do reino. Lisboa,

Typ. de A. I. S. de Bulhdes 18.3S. 4.° gr. de 15 pag. com nma estampa.

Como fructo do sen estudo deixou concluida ami Pyrotechnia-Portugveza,

que existe manuscripta em poder de sua familia, e varios trabalbos mats ou
mcnos adiantados em outros assumptos proprios da sua profissSo.

PEDRO DE CINTRA.—Cumpre riscar cste auctor no tomo ni da Bibl.

Liu., onde foi indevidamente incluido por Barbosa, que se deixou illudir pelo

que l^ra em Nicolau Antonio.— A obra que ahi se Ihe attribue nSo i d’elle, e

sim de Luis de Cadaroosto.— Consulte-se a este respeito a CoUecfdo de Noticiat

para a Hist, e Geogr. dot Napiet uUramarinat, publicada pela Acad. Real das

Sciencias, no tomo ii, a pag. xvi.

FR. PEDRO DE 8ANCTA CLARA, Franciscano da provincia dos
Algarves, Missionario Apostolico, Pr^gador, etc.—Foi natural de Lisboa; ignoro

por^m as datas do seu nascimento e obito.— E.

230) Exercicio de perfeigdo e virtudet christdt, obra utUistima e muitopro-
veitota para iodo o etlado de pestoat que aspiram d perfeigao. Traduzido do cat-

lelhano em portuguez por um religioso amante do aproveitamento dot almas.

Compotta pelo reneravel P. Affonto Bodriguet, natural de Valhadolid. Lisboa,

na Oflic. de Antonio Pedroso GaIrSo 1730. Foi. De vi-258-253-264 pag. (sem
o nome do traductor).—Tenho id^a de que se fizera segunda edi(5o em 1745.

Os exemplares d’este livro cbegaram a vender-se em antigos tempos por
3:200 nils. Hoje creio que os seus pre(os Uem sido consideravelmente infe-

riores.

231) Cathecismo, ou o christao bem intiruido nas materiat pertencentet ao
ronhecimento de Deut, e noticia de todos os mysterios da nosta tancta fi catho-

lica etc. Obra muito util e necessaria, ndo so para os poet de familia doutrina-

rem seus fUhos e domesticos, mas tambem para os parochos, pregadores e eon-

fetsores. Ordenada em forma de dialogo. Lisboa, na Oflic. de Miguel Manescal
da Costa 1744. 4.” de xxiv-SS6 pag., e mais uma de erratas.

Barbosa descreve ainda sob o nome d’este auctor varias outras obras im-
pressas e manuscriptas, de cuja falta me parece nao resultara detrimento ao
Diceionario.

PEDRO DA CONCEICAO. (Vej. D. JoU Barbosa.)

FR. PEDRO CORREA, Franciscano da provincia dos Algarves, Depu-
tado da Inouisi^ao de Evora, e Guardiao no convento do Varatojo, muitos an-
nos antes aa reforma de Fr. Antonio das Chagas.— Foi natural da villa de
Houra, e m. em Evora em 1634.— E.

232) fCJ Conspiragdo universal. Combatem os septe vicios matadores com
at septe virtudet contrarias, sobre a posse da alma, servindo o Demonio de ge-

neral na liga viciota, e fazendo Christo officio de capitdo no saneto exercito. Or-
denada em dezenove ditcurtos prediraveis, etc. Lisboa, por Pedro Craesbceck
1615. Foi. de xxx-678 pag. e mais 46 sem numerajao, que conUm o in^ce
fina).

Creio ter comprado um exemplar d’este livro por 1:200 riis.

233) fCJ Triumphot eucharisticos. Primeira parte, que eontem as festas

prineipaet que em Outubro, Novembro e Dezembro cBebra a I^^a militante em
contonaneia da triumphante. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1617. (Barbosa tern
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com erro evidcntc 1717.) 4.' de iv-:(04 folhas nnnieradas s6 na frentc, sem
contar as do iiidire.

Sfguiida parte. Contrm as festas de Christo, da I’irgem mde, r dos saiictos,

em discursos nredicareis. Evora, por .Manuel Carvalho ItiSd. 4." de iv-2o2 fo-

lhas, numerailas peU freiite.

23i) Triumplios seraphieos, nns festns dos Sanctos dc S. Francisco. Evnra,

por M.inuel Carvalho 162.1. 4.°

(^oino explicar a razSo que hoove da parte do collector do chamado Ca-

lalogo da Academia para omiltir esia obra, liavcndo alias mencionado todas as

outras d'e^le escriptorf

236) fC) (irara hebrra, nnmtnciada cm favor dos qve a I/do mister, na Sr

de Erora, cm i'.fde Scfde//iliro de 1627. Evora, por Manuel Cjirvalho 1627. 4.”

de 10 folh,as.— E mn seriiiao pregado no aiifo da fe, i]ue em Evora se ccle-

brou no referido dia.

Em conceitos, estylo e linguapein Kr. Pedro Corrda nao desdiz dos bons

do sen tempo. I’odos os refemlos li'vros sao hoje poiico vulgares.

PEDRO DA COSTA PERESTRELLO, EscrivJo d’EI-rei, c CapitSo

t|ue foi na celebre balalha naval d.ada em 1.671 no golfo de Lepanlo contra a

armada dos lurcos. Vi'-se que fdra conternporaneo de Caini'ies, I'erreira, Ber-

nardes, C6rte-real, e dos outros bons ingenhos d’aqiiella edade
:
poreni fica-

ram ignoradas .as circntnslancias do sen nascimento e inorte, com o mais que
a sua pessoa diz respeito. () celebrado Antonio Lc.nrenyo Caminha fez impri-

nnr nos tins do seculo passado ;

236) Ohras ineditas dos nossos insignes poetas Pedro da Costa Prresirello,

coero do grande Luis de Caim/es, e Francisco Oalcdo, estribeiro do ilugur D. Theo-

dosia. e de muilos nnonymos dos mats esclarccidos secidos da Litternlura portu-

gueza etc. Lisboa, na Olfic. dc Antonio Gomes 1791. 8.* de xxxiii-2.62 pag.

—

N'este volume as obras dadas em nome do Perestrello chegam de pag. 1 ate

91
;
porcin com licein'a do nos.so fabricador de ineditos, tenim para mini que

a maior parte de taes obras n.4o foram jamais d’aqnelle a (juem se attribuem.

Convencido estou ao contrario de que ha entre elbas nao ponc.as originaes do
proprio (aiminha, o qual n’este e n’oiitros c.asos nao escrupiilisava em segnir

um trilho opposto ao dos plagiario.s vulgares, que coslumam apropriar-se do
alheio para o darem como proprio. Elle cobria coin os nomes de aoctores mais

celebres as franuissimas in.spira^oes da sua musa, para adquirir-lhes assim o
conceito, que ac certo nao obteriain .se as apresentasse como obras de pro-

pria lavra.

Em todo o caso, os que pretendessem avaliar o merito de Perestrello pelas

composiydes dadas em seu nome. admittida que fo.sse a aiithenticidade d'clias,

seriam obrigados a confessar que a este contenqioraneo dus nossos melhores

quinhenlistas falta de todo a correegao e elegancia que Ihcs sSo peculiares; e

que as taes poesias sito destituidas de genio, elcva^o e colorido, nio tran-

scendendo os limites da mais vulgar mediocrid.ide.

Quanto aos dons poemas ineditos que flarlios.i ciba como de Perestrello,

Descobrimento de I'asco da Cama c Hatalha Ausm/ia, nio encontrei ate agora

indicio algum da sua existencia, e parecem de todo extraviados ou sumidos,

para nJo mais se recuperarem, mdrmeiite o primeiro, que ate dizem Mra des-

truido ou inutilisado pelo proprio auctor!

FR. PEDRO DA CRUZ Jl'ZARTE, Carmelita calgado, cuja regra

professou em 1611. Foi Prior no convenlo de Torres-novas, e exerceu na Or-
dem outros cargos.— N. na villa de Abrantes, e morreii no convento de Lisboa

em 1698.— E.

237) Regras e conslituicOes para os irmdos e irnids da terceira Ordrm
da penitencia de N. S. do Carmo. Lisboa, por Antonio Alvares 1644. K.“

—
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E roais accrescentado, ibi, por JoSo da Costa 1670. 8.° de 87 pag.— Novamente,

ibi, por Miguel Manescal 1685. 8.” (V. Fr. Pedro de Mdlo.J

238) Irutmcpio geral para o eaminho da perfei(ao, illuttrada com van'e-

dade de coneeiloi. Lisboa, por Domingos Lopes Rosa 1630. 4.°

239) Breve exercicio eepirilual para hem viver. Lisboa, por Henriqoe Va-
lente de Oliveira 1633. 8."

240) Exereieio eepiritual para bem morrer. Ibi, pelo mesmo 1661. 8.*

241) Trasladofdo do vetieravel P. Fr. Etteram da Purificafuo, portuguez,

duimado vulgarmente o Sanctinbo : com addipke ao Uvro da sua vida etc. Lis-

boa, por Henrique Valente de Oliveira 1662. 8.* de xxxvni-240 pag. com um
retrato.

242) Jardim de varias e cheirotcu floret, que produziu e creou o monte

tancto do Carmo, regadat com at mytteriotat aguat da fonte de Eliot. Lisboa,

por JoSo da Costa 1671. 8.* de 136 pag.

As obras d’este escriptor sSo tidas em pouca estimafSo, e como taes cor-

rem no mercado por pre(os inferiores.

PEDRO DA CUNHA, Trinchante-m6r d'el-rei D. JoSo IV, e irmSo do
bispo capellso-mdr D. Manuel da Cunha, de quern se lez men^So no tomo v
d'este Ducionario.

Entre as obrSb manuscriptas que deixou, e cujos titulos podem ver-se na
BM. de Barbosa, 6 uma os

243) Exem^ot tragicot, de que ba na livraria da Academia Real das Scien-

cias uma copia em 2 tomos de lolio.— D. Francisco Manuel de Mello diz em
louvor d'esta obra e do auctor, na sua carta ao dr. Temudo, que 6 a primeira

da centuria quarts, pag. 493 da edi(3o de Roma
;
— • Pedro da Cunha, nos

Exemplot trc^icot, em que parece abreviou com alto estylo todas as bistorias

do mundo, de que testemunha a minha admira^do a livraria, em que de pre-

sente esti guardado aquelle thesouro de livros e de exemplos-.

PEDRO CYRIACO DA SILVA, natural de Lisboa; m. a 21 de Abril

de 1856, contendo 60 annos de edade, pouco inais ou menos.— E.

2U) Bittoria do Braiil, detde o tea detcobrimento em 1300 ale 1810, uer-

tida do francez e accretcentada de tnuitos notos. Tomot i, ii e lit. Lisboa, na
Typ. de J. F. M. de Canmos 1817. 8.°— Estes tres volumes loram, diz-se,

reimpressos na Offic. de Desiderio Marques Lelo 1822, 1823 e 1824. 8.°

—

Tomo IV, Lisboa, na Oflic. de J. F. H. de Campos 1818. 8.°— e ibi, por Desi-

derio Marques LeJo 1824. 8.”

—

Tomot v e vi. Lisboa, na OfiBc. de J. B. Mo-
rando 1819. 8.°— Ibi, por Desiderio Marques Ledo 1826. 8.°— Sahiram sem
o nome do traduclor, e consta que das notas /dra auctor Pedro Josd de Figuei-

redo.

NSo se me deu atd boje occasiSo de confrontar exemplares das primeiras edi-

(6es d’estes volumes com os que se inculcam reimpressos por Desiderio Mar-
ques Ledo; inclino-me pordm a crer, que taes reimpressdes nSo passam de
simples mudan(a de frontispicios, ou pouco mais; porque o editor Desiderio

era useiro e veseiro a estas e similhantes alicantinas.— Foi continuada a obra
com 0 titulo seguinte

:

Bittoria do Bread detde 1807 ate ao pretente; originaimenle compotta em
portuguez, para tervir de conlinuafoo d que te publicou vertida do francez.

Tomo VII. Lisboa, na Imp. de JoSo Baplista Morando 1819. 8.” — E por segunda
vez, ibi, na Typ. de Desiderio Marques LeSo 1827. 8.*

—

Tomo viii. llsboa,

pelo dito Morando 1820. 8.«, e por Desiderio 1827. 8."

—

Tomot ix, x,xiexii.
Lisboa, na Typ. de Desiderio Marques Ledo 1823, 1824, 1826 e 1834.— D'esta

continuafdo sd os tomos xi e xn consta baverem sido originalmente escriptos

por Pedro Cyriaco ; dos outros quatro ignoro ainda o auctor, posto que pes-
soa, que devo reputar bem informada, me afBrmou que n’esta compil^o
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tiven tambem parte nlo peonena Eusebio Candido Corddro Pinbeiro Furtado

(Diccumario, tomo ii, pag. 346^.

345) Hittaria crtfiea dot ItujuisifSes He PoHtigal. Goa, Hespanha e Italia.

Extrahida de ditenat dbra* onti^, e dt outrot modemo* e$criptot, e iUuUrada
com rtllexoet e algumat noteu. Tomo i. Fdt omada com etiampiu MicadamenU
gratadat. Lisboa, na nova Imp. da Viuva Neves & Filhos 1831. 4.*

NSo sei que ae imprimisse mais que a primeira folba, cgntendo vin pag.

Fonnam estas uma espwie de proemio, cujo estylo e tinguagem me parece nio
deixam saudades da continual. A pag. vii o auctor como que se queixa de
haver sido na publicajio d’esta obra, que pro/ectdra logo gut se detped^ram
os ferns que manietavam os portugueies, precedido por quern taloex Imtfdra mdo
do pnjeeto par tUe eone^ndo e eommmtieado, o quo! maliciosamente puzeram
em praetiea, etc.— N’isto allude, com ou sem raz(o, a outra obra (jae se im-
primiu pek) mesmo tempo, com titulo quasi identico.—Vej. no Dtceionario,

tomo lu, o n.° H, 93.

346) As Buinas, ou meditagSo sobre as revoisigSes dos imperhs, por Ko(-

neg, livremente traduxidas com mrias nolas, e seguidas do Catheeismo da lei na-

tural, do mesmo auctor. Lisboa 1833. 8.° com uma estampa.— Nova ediqSo

eorrecta pelo traduclor. Ibi, 183.. 8.*—Ha d’este livro outra traduc(<o di-

verse. (Vej. no Dkeionario, tomo v, n.* M, 483.)

347) Palavras de um erente, ou esasdo contra abusos r^igiosos e polttieos,

escrip^ em 1833 pelo celebre abbade F. de Lamennais ; segusdas do Hyv^ d
Poionia pelo mesmo auctor; da Carta de excommunhdo do Papa, etc. etc. Lisboa

1836. 8.*— Ha tambem d'esta obra outre versSo, publicada pelo mesmo tempo.

(Vej. no Diccionario, tomo i, n.* A, 639.)

348) Uuido da PhUosophia com a Moral; obra dioidida em seis tratados

para uso das ados, pelo cacalAeiro Boxelli; tradsaida em vulgar, etc. Lisboa,

1836. 8.* 3 tomos.

349) Breve tralado da Geographia, etc. Lisboa 1838. 8.*

Creio que deixou impresses mais algumas baduc^Aes, e opuscnlos ano-

nymos de que todavia nto posso dar aqui indicaqbes arcumstanciadas. Tam-
bem foi por veies collaborador em jornaes politicos elitteraiios, etc.— A obra

potdm mais importante, e que maior creoito ibe daria, se a levasse ao fim,

era sem duvida o Diccionario universal da lingua portugueza. Vej. o que mais

largamente deixei dito a este respeito no tomo n, n.’ D, 79, e que julgo su-

perduo reproduzir aqui.

P. PEDRO DIAS, Jesuita, e Heitor do collegio da soa Ordem em Olinda,

na eapitania de Pernambuco. — Foi natural de Viseu, e m. na cidade da Ba-

hia a 38 de Janeiro de 1700, com 79 annos de idade.— E.

380) Arte da lingua de Angola ; offerecida d Virgem Senbora nossa do Ro-

sario, mSe e senhora dos metmos pretos. Lisboa, por Miguel Deslandes 1697.

8.* de viii-48 pag.

Ha na livraria de Jesus um exemplar d’este opneculo, com a nnmeraqfo
787-^. Outro exemplar que existe na livraria que foi de Joaquim Pereira da

Costa, acfaa-se avaliado em 6(X) r^is.

Vej. ^ assumptos analogos no Diccionario os artigos ; tomo i, n.* A,
877 ; e B, 398 e 399 ; no tomo vi, n.* M, 1843 ; e no Supplemento &nal JFVm-

eiaeo de Sales Ferreira.

PEDRO DINIZ, de cujas circumstaneias individuaes me falta por agora

o precise conhecimento. Re^rto-me n’esta parte ao que por vezes tenbo tido

occasiito de ponderar em cases identicos, v. g., no tomo in, a pag. 316. Talvea

no Ssspplemento 6nal baveri meios de preencher estas e outras lacunas, atA

agora inevitaveis.— E.

381) Das Ordens reiigiosas em PortugeU. Lisboa, na Typ. de J. J. A. Silva
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1853. 8.° de 432 pag., inclusive o indice dos xlii capitulos ent que a obra se

divide.— Segmda edifdo, feita ainda no mesmo anno, c segundo creio, na pro-

pria typographia.

l3o piano, ou (ra(a d’este livro di sen auctor uma id^a ass.-is explicita, di-

zendu no rap. i, a pag. 9 : > Procurainos responder as accusafOes que se fize-

ram, e .se fazem ainda aos Trades de Portugal, e mostrar que, senSo em todas,

em grande parte hacaluinnia, absurdo e odio inveterado, mas sem fundamento.

Depois daiiios uma noticia das ordens que n’esles rcinos houve, da sua urigem
e introduc^ao. Depois ainda apresentdmos alguns casos em que os Trades inos-

trarani a sua iitilidade.ja iiiissionando, ja escrevendo e ensinando; e finalmente

concluimos, Tazendo algunias reflexdes sobre a aboli^ao do inonachi.smn, e pro-

curando mostrar que, s6 uma restitui^ao sisuda das ordens religiosas pidde at-

tenuar os tristes effeitos da sua extinr{an.«

252) FloriUgio cUmico. I.isboa, 1854. 5 tomos.

253) 0 Livro d'ouro para uso das casos d'educacw. Lisboa, 1855.— Ainda
ignoro se e esta a mosma compila^Ao, que anda indicada com o titulo Biblio-

thecasinha da infancia, e que, como a antecedentc, Tdra approvada para uso

das aulas pelo extinclu (^onsclho superior de lnstruc(>4o Publica.

Tern sido, segundo consta, redactor ou collaborador de varios iornaes po-
liticos e litlerarios, publicados desde 1851; laes como A Justifa, Jornal Mer-
canlil, f)Uurv, Revista Economica, dita MercarUil, A OpiniSo. o Archive Uni-

versal, etc.

A voz publica attribuin-Ihe, nao sei se com Tundamentn, a composi^ao de
um peqiieno Tollieto que .sahiu com o titulo;

254) As Folhas cahidas, apanhadas a dente e pubticadas em name da mo-
ralidade par Amaro Mendes Gavela, antigo collaborador do •Pablo metrico.

•

Lisboa, Typ. de J. J. A. Silva 1854. 8." de 32 pag.— Especie de parodia de va-

rios treebos das Folhas cahidas de (iarrett. (VeJ. Diccionario. tomo in, n.' J,

427). na qual o chiste emparelha com a mordacidade.

PEDRO DU FAU, de na;4o Trancez, Cinirgiau, chamado em 1750 para

reger a cadeira de Anatomia do Hospital Real de todos os Sanctos, em LisWa,
que vagara por obiln de Bernardo Santucri. (Vej. Diccionario, tomo i.)—E.

2JS) Postillas de Osteohgia. Lisboa. 17517— Os exemplares impresses

d'esta obra Torain, diz-se. quasi todos consumidos no incendio que se seguiu ao
terremnb) do 1.” de Novembro de 17.'55.

256) Exposifdo de Anatomia, pelo gue respeita aos ossos e musados. Lis-

boa, 1764. 8."

A linguagem d'estes opuscules d mais pura e corrects que a do Traclado
de Anatomia de S:intucci. Provavelmente seriam pelo auctor escriptos na lin-

gua Tranceza, e verlidos na vulgar por individuo porlugucz; por^ni quern esie

losse, a o que ainda nio pude uesenbrir.

Vej. acerca de taes escriptos c do seu merito, o que diz Manuel de Sa Mat-
tes na Bibl. Cirurgica, discursn 3.*, pag. 103 e 104.

PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Cornnel das

extinctas milicias em Macau, onde reside ha muilos annos; pon)m nascido em
Portugal, segundo inTormafdes que obtive.— E.

»57) Kcrl-Kerl. poema. composto em franeez por J. B. Cresset, c tradu-
zido em verso solto. Macau, impresso por F. F. da Cruz naTyp. Feliciana 18.38.

8." gr. de iv-33 pag.— Ha do reTerido poema outra vers;lo por Francisco Ma-
nuel do Nascimento. (Vej. no Diccionario, tomo ii, o n.° F, 1351.)

258) Epitome da historia antiga, particularmente da historia da Crecia,
eompotto em franeez para uso dos discipulos da Beal Eschola militar de Paris,

traduzido etc. ... E pubticado pelo P. V. J. Almeida (Padre Victorino Jos^ de
Sousa Almeida) na Typ. do mesmo. Macau, 1482 (erro evidentemente typogra-

26 .
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phico, devendo ler-sc 1842). S." gr. de 215-xxiii pag.—0 unico exemplar que
VI d'este livro foi-nie conimunicado pelo sr. Carlos Jose Caldeira, juntamente
com os dc varias oulras obras impressas ein Macau, e que me disse perteace-

rem i livraria do ex.*** bispo (hoje resignalario) da mesma cidade, 0. Jero-

nymo Josd da Malta.

Na.s Cartas da India e da China, pelo sr. Joed Ignacio de Andrade (a pag. 9
do tomo II, da edi(So de 1847) vem uma Deeima do sobredito, em louvor do
auctor das Cartas, etc.

Frovavelmente existirdo publicados alguns outros escriptos seus, de que
me faltou ate agora noticia, ou conhecimento.

PEDRO FERNANDES MONTEIRO, Commendador da commenda de
Mnntalegre, da Ordem de Christo, do Conselho d'el-rei D. Affooso VI, Deaem-
bargador do Pafo, Juiz das Coutadas reaes, etc.—N. na villa de Honforte, no
Alemlejo, e m. em Lisboa a 16 de Fevereiro de 1673.— E.

239) (CJ Pralica qtu fez no jurammto do serenitsimo ^incipt D. Pedro,

como procurador de C6rtes nas celebradas em Lisboa all at Janeiro de 1668.

Lisboa, per Domingos Carneiro, sem data, 4.° de 8 pag.

260) (CJ Pralica que fez no aeto do juramento do serenistimo prineipe

D. Pedro, como regenle e govemador dot reinot de Portugal, tendoproeuroiditr

de Cortes, nas me se celAraram em Lisboa, em 9 de Junho de loM. Lisboa,

por Domingos Carneiro, sem data, 4.* de 8 pag.

Andam tambem estes discursos on praticas nos Autos dot Juramenlot, etc.

(Vej. no Diceionario, tomo i, os n." A, 1773 e 1774.)

FR. PEDRO DE 8. FRANCISCO (1.*), Franciscano da provincia de
Portugal, SacrisUo-mdr no convento de S. Francisco de Lisboa, etc.— E.

261) Memoria da devofdo da Virgem Maria. Lisboa, 1S36. 12.*

Transcrevi de Barbosa esta indica$to; cnmprindo-me declarar que netn

vi 0 livro apontado, nem tenbo alguma outn noticia, e menoe certeza da exis-

tencia d’elle. Julgo mesmo duvidosa tal existencia, e parece que tambem assim

o julgou o collector do pseudo-Cotoiogo da Academia, omittindo a sua descri-

pfdo, quando e certo que alii devia ter entrado, pois que se tomira como le-

gra geral a de incluir no Catalogo todos os livros portuguezes impressos no
seculo XVI.

FR. PEDRO DE 8. FRANCISCO (2.*), diverso do antecedente, com-
quanto professasse o mesmo institute, e na mesma provincia. Foi Mestre de
Theologia, e Provincial na sua Ordem.—N. na prau de Hazaglo em Africa,

pertencente enUo a Portugal, e m.- no convento de Lisboa a 10 de Agoste de
1038 com 84 annos de edade.— E.

262) fCJ Explicafdo do Salmo eineoenta, feila a rogo da madre Dona Isa-

bel de Sancto Antonio, ou de Lima. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1629. 4.* de
VIII (innumeradas)-188 folhas numeradas na frente, e mais 10 no fim, tambem
innumeradas, que conteem o indice dos logares da Sagrada Escriptura allega-

dos na obra.

SSo raros os exemplares d’este livro, • em que (como diz o censor Jorfe

Obr.ll, que o reviu por ordem do Sancto Officio) resplandece a erudi^ao, dou-
trina, piedade e sabedoria do auctor >. Eu conserve com estimapSo um, assds

hero tractado, que com varias outras obras de nossos auctores classicos com-
prei ha annos no espolio do falecido dr. Rego Abranches

:

Esta, que o auctor modeslamente intitulou Es^capio, 6 um amplissimo

0 ingenboso commentario do psalmo penitencial Miserere met Deus, em que o
auctor, temando successivamente por thema cada um dos versos do mesmo
psalmo, mostra: no 1.* «Como por muitos e graves que sejam os peccados,

sempre 6 maior a misericordia divina, a qual nSo sdmente esU prestes para
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perdoar nossas culpas, mas ainda se di por oflendida da tardan^a com que o
pcccador a buses. No 2.* Que o pecesdor arrependido sempre resurge mais af-

rervorado do era antes que rabisse na culpa, se perfeitamente se arrepende

d'ella. No 3.* Que a verdadeira perfei^ao consiste em nio se dar por contente

com a que alcanp o peccador convertido a Deus, antes o verdadeiro prnveito

esta em ir cada dia mudando a fortaleia da came em for;as do espirito. No
Que todo 0 proveito espiritual do peccador arrependido consiste no maior co-

nbecimento da culpa, e que a falU d’elle aggrava mais a Deus que a mesma
culpa. No 5.* As raiOes por que David disse que sdmente contra Dens pecedra.

B juntamente se mostra que contra as promessas de Deus nSo sSo poderosos

08 peccados para impedir o efleito d’ellas. No 6.* Que as leis do peccado ori-

ginal, que comprehendem todos os filhos de Adio, nSo abrangem a Virgem
noasa senbora, e que sd ella foi preservada d’ellas. E que a primeira festa de

sua oonceipo immaculada celebraram os sanctos anjos. No 7.° Tracta-se das

excellencias da verdade, sobre a qual esU fundada toda a doutrina de Christo,

aue foi o proprio roestre d'ella ; e os primeiros fundadores da grande fabrira

oa egreia catholica, sens diacipulos, em verdade fundaram todo sen edifleio,

prdganao-a muito pura ao mundo. No 8.* Que de o peccador detestar e afleiar

mmto sua culpa, e accusar a maldade d’ella, se segue ser mais formosa sua

alma, e mais alva que a neve no sangue de Christo. No 9.° Como s4 os gosos

interiores da alma sSo os que se devem grangear; e que i avantajado de todos

oe contentamentos da vida aquelle que recebe uma alma, qiiando sobre as que-
bras da amisade com Deus i restituida ao estado que tinha perdido pela culpa,

de que resurge a maior grafa do que antes d’ella tinha recebido. No 10.° m-
clara-se que cousa seja a face de Deus, e como nSo perdoa urn peccado sem
ontro. No 11.* Que o gasalbado mais acceito a Deus na terra 6 o nosso enra-

(So aparelhado com pureza e bumildade. No 12.* Qual seja o infelice estado

em que fica o chrisUo que enjeita dar a Deus em seu cora^So o gasalhsdn que
n'elle Ibe pede. No 13.* Que pelo peccado se perde n3o ^ a gra^a da alma,

mas tambem a alegria do cora{^, e ainda a nobreza do sangue. No 14.* Qu.into

importa o bom exempio na vida de quern deve emendar as alheias. E quito

efficaz remedio foi da conversSo de mnitos idolatras em Maluco o insigne ca-

piUo Antonio GaIvSo, portuguez. No IS.* Que mais segura o do louvar a jus-

ti^a de Dens, que louvar sua misericordia. No 16.* Que cousa seja abrir Deus
ao chrisUp os bei^, e como os nio abre a quern s6 com os bei(os o louva.

No 17.* Como de direito natural sio devidos a mus os sacrifleios, c quae.s s3o

oe que Deus nio acceita. No 18.* Que a nenhum anjo nem sancto podemos sa-

criucar, porque s6 a Deus se deve a adorafSo de latria, que nos sacrificios se

faz. No 19.* Que a destruifSo dos muros da cidade 6 obra dos moradores d’ella,

e a reedifieagio d’elles d obra sO de Deus. No 20.* Que ainda que Deus dnixou

lograr aos iudeus, depois da morte de Christo, a sancta cidade de Jerusalem, o
teropio e altar que lograram ale a destrni;Ao que fez Tito, nunca foram sacri-

fleios que Deus acceitasse. •

(Vej. no Diedottorio, tomo in, o n.* J, 391).

Aldm dos referidos n’este, e no prec^ente artigo, Barbosa na Bibl. hi
ainda men(So de dous outros escriptores do mesmo nome, ambos do seculo

XTin, e auctores de serrodes, que entendi poder omittir sem inconvenienie, pe-

las razOes j4 dadas no Diceumario, tomo i, pag. xxix.

PEDRO FRANCISCO DA COSTA ALVARENGA, Doutor cm Me-
dicina pela Faculdade de Bruxellas; Medico da Camara de Sua Hagestade, do
Hospital N. e R. de S. Josd, e da Sancta Casa da Misericordia de Lisbo.a; So-
cio eflectivo da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e de outras corpora-

cOes scientificas, etc.— N. na provincia do Piauhy, pertencente ao impeno do
Brasil, em 1826.— E.

263) Mudartfot no eomprimmto dot mmbrot pelvianos na coxnigia. Thise.
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1850.—NSo pade ver al|;uin exemplar d’este escripto, (^ue, como algans oo-

tros, tSo aqui mencionados simplesineiite com a.« unicag iiidica(des consUntes
de uma resenha das suas obras, que o auctor fez esUmpar no verso do rosto

da que descrevo sob n.° 270.

264) ^rmon’a tobre a insuffiriencia das ratvutas aorticas, e consideraales

gtran tobrt as doen^as do corofdo. Lisboa, na Imp. Nac. I8.'»5. 8.” gr.— roi

traduzida ein francez pelo dr. Gamier, e impressa em Paris, 1856.—Vei. a este

respeito o artigo Bibliographia na Gazela Medira dr Lisboa, tomo vi (1858), a

pag. 76 e 77.

265) Esludo de algumas das mats importantes questoes sobre a ebblera epi-

demica.— Memoria preniiada pcia Sociedade das Sciencias Medicas de Lisboa,

no concurso de 1854.— Sahiu no Jomal da mesma Sociedade, tomo xiv, do
dito anno, principiada a pag. 197; continuada por todo o tomo xv, e termi-

nada a pag. 208. Ainda ignoro se tanibem se imprimiu em volume separado.

266) ApotitamerUos sobre os meios de ventilar e aquects- os edifieios publi-

cos, e etn particular os hospitaes.— Memoria premiada pela Sociedade das Scien-

cias Medicas de Lisboa. Lisboa, 1857.

267) Considerofoes sobre a cholera-morbus epidemica no hospital de S. Jose

de J,isboa. Lisboa, na Imp. Nac. 1856. 8.* gr. de 39 pag.

268) Relatorio sobre a epidemia da cholera-morbus tio hospital de Sancta

Anna em 1856. Lisboa, 1858.

269) Esboco historico sobre a epidemia da febre amarella na freguezia da
Pena em 1857. Lisboa, 1859.

270) Anatomia pathologica e spmptomaloma da febre amarella em Lisboa
no anno de 1857. Memoria apresentada a Academia Heal das Sciencias de Lis-

boa em Julho de 1860. Lisboa, na Typ. da mesma Acad. 1861. 8.° gr. de xvii-
2il8 pg. com tres mappas de^obraveis e quinze ditos no formato do livro, e
uma pg. de erralas. — Este trabalho foi principimente elaborado sobre as
observafdes feitas plo auctor, na qualidaae de Director que fdra do hospital

do Desterro, estabelecido expressamente para o tractamento dos doentes ata-
cados da epidemia. 0 conceito que esta obra mereceu a alguns sabios estran-

geiros pdde ver-se em urn artigo do noticiario da Revobscdo de Seplembro de 17
de Abril de 1862.

Tern sido director e principal redactor da Gazela Medico de Lisboa, desde
1858 atd o presente. (Vej. no Diccionario, tomo iii, o n.” F, 106.)

PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA, Professor regio de Grammalica
latina na villa de Fronteira, da provincia do Alemtejo. Segundo os aponta-
mentos biographicos que a seu respite obtive, fornecidos recentemente, a pe-
dido do meu prestavel amigo o sr. dr. Rodrigues de GusmSo, por nm digno
ecclesiastico, discipulo que fdra de Pedro Freire. e hoje parocho n'uma das fre-

guezias da referida villa, ou de suas proximidades, n. aquelle benemerito pro-
fessor cm Fronteira a 11 de Abril de 1758. Ahi cursou alem dos estiidos pri-
maries os da lin^a latina, adquirindo lal proficiencia, que em 30 de Abril de
1774 (na edade de 16 annos) fez em Evora exame para professor regio da ca-

deira de latim da sobredita villa; e sendo approvauo, entrou puco depis em
exercicio no 1.” de Julho do niesmo anno, passando enUo para seus discipulos

rouitos que havi.am sido condi.scipulos, e mais velhosem edade! Incansavel no
desempnho dos deveres do magisterio, e occnpado sempre com os livros ou
com a pnna, ganhou plo temp adiante creditos de mestre suprior, a ponto de
que 4s suas li(5es concorriam com aproveitamento estudantes de pvoacOes
mui arredadas da mesma provincia. Deu-se tamtiem ao estudo da jurispruden-
eia, e exercen pr miiitos annos em Fronteira a .advocacia, mediante a neces-
saria licen^a e auctorisa;So conferida pela Meza do Desenibargo do Pap. Um
ataque de applexia o rouhou 4s letras, e 4 sua familia e amigos em 3 de Ju-
lho de 1814, na edade de 56 annos. Como fructos de sua applicajlo deixou roa-
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nuscriptas varias obraa, que segundo consla se conaervam «m poder de urn fi-

Iho, que ainda hoje vive na sobredita villa. Taes sio: a anti^ Sexta Selecta

Lalina, com o Utulo: Latini urmonit exemptaria d scriptoribiu probalissimix

coUecta . .

.

cum annotationibui philologieis, hitUmeit, geographicit, criticis, lu-

$Uano sermone locupletata a Pelro, etc .—Uma Grammalica Latina, a qual, bem
como a Setecla, sc achavam anibas ja licenceadas para impre.s.sjo.—Traduc-

do romance de I^esage () Diaho eoxo, e do Elogin da latieura por Erasino.

— Explicofoo rutgar das eeremonias e ritos da Semana sancht, traduzida do ita-

liaiio.—Urn opusculo dividido em duas partes, 1.‘ Que cousa e o Papa?, i.* Que
cottsa e 0 Bispo f, o qual parece haver sido traduzido da obra do canonista al-

lemao Eybel, impressa em Vienna no anno de 1782, e reitnpressa no imine-

diato.—TraducvSo das Satyras de Juvenal.— Declarofdo analytica e apologetica

tobre as indulgencias que os frades franciscanos se arrowm peto ado de se dies

beijar a manga do habito; materia que se viu ohrigaao a desenvolver, para

acalmar a perseguifdo que cm 1794 me moveram os bons padres, aggravados
d’elle uniramente pelo facto de haver motejado em certa occasiio aquella creo{a
popular, qualificando-a de abusiva c supersticiosa.

I)c todas as composi;de$ d'este laWioso mestre, a unica publicada, de
innegavel proveito para os escholares, foi a que deu 4 luz com o titulo ae-

guinte;

271) CoUecfdo das inslrue(iies, que dd aos seus diseipulos no exereieio da
laiinidade Pedro Freire de Olireira, professor etc. Tiradas dos bans audores
que sobre estas nuterias escreveram, e accommodadas d capacidade dos queapren-
dem. Lisboa, na Oflic. de Francisco Luis Ameno 1790. 8.* de xxxii-454 pag.

Divide-se este livro em dez tractados especiaes. a saber: 1." Das figures

principaes da syntaxe lalina. 2.* De algumas advertencias necessarias para a
construi(.4o. d.° Das regras principaes para entendcr os poetas, e a niedi(So dos
versos. N’estes .seguiu e abreviou as regras e doutrinas de Lancellot, Sanches,
Vossio, etc. 4.° Sobre a orthngranhia latina, confomie os princmios de Celia-

rio e Noltcnio, e dos portuguezes Verney e Antonio Alvares. 9.” Dos principaes

preceitos para bem pronunciar o latim. 6." Sobre os costumes e eeremonias,

tanto civis como religiosas, que se observavam entre os romanos. «Esle tra-

clado (segundo adverte o proprio Freire a pag. 310) (i justamente o Nieupoort
Dos costumes dos romanos, cumpendiado, c con> algumas addi(des dos bons
auctores ». fi.° Da origein, deradencia e restaura(rlo da lingua latina, e dos seus

escriptores roais eelehres, exlrahido em parte do Index dironotogieo de Stube-
lio, em parte de Facciolati, etc. 8." Nofdes geraes sohre a chronologia, resumo
do Compendia das epoduu de Antonio Pereira. 9." Sobre a Geograpbia, com-
pendiado das obras elementarcs francezas, que enUo andavam mais em voga.
10.* e ultimo: Sobre a composifAo da ora^ao latina, tirado principalmente de
Heineccio.

Passados trinta annos, e sendo j4 decorridos cinco depois da morte do
anctor, o livreiro Jorge Rev, que adquirira a propriedade da obra, deu d'ella

uma nova edi(4o, LisMa, lf)19. 8.*—^hiu esta, forfa d dizel-o, mais incorrecta

que a primeira, e com erros notaveis, do que se convencera quern tomar o tra-

balho de confrontar as duas entre si. Uma e outra esUo exnaustas ha annos.

e os exemplares usados, que appareciam no mercado, pagavam-se as vezes por

prefos proporcionalinente excessivos, sendo com avidez procurados por mui-
tos estudantes da latinidade, que na falta de outro melhor, haviam n’este li-

vro nm subsidio de valia para a intelligencia dos classicos.

Acudiu por flm a tamanha urgencia um genio bemfazejo! O incoroparavel

auctor da Nota sobre a porta Capena, e da Introducfao e notas d reimpressao

das Cartas de Graccho a TuUia, animou-se, como elle dtz. a correr o risco da
despeza. Por^m em vez de reproduzir a obra de Pedro Freire, tal como sen

anctor a deixira, aprouve-lbe abrevial-a, e trasladando d'ella a seu modo o
tractado 6.’, que enriqueceu com urn prologo de meia paging de lavor proprio
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e exqaisito, assim o deu a luz com o.titulo, que ficara aqui registado ad prrpe-

tuam rei memoriam:
Compendia historico tobre (!) o< cotiumes dos romanot, ou tiolieia historiea

tobre a origem dot romanot, fundagao de Roma, tna organitofoo politiea, admi-
nittralim, judiciaria, militar, ceremoniat civit e reiigiotat. Para iwo do> etlit-

danlet da Minidade. COMPOSTO poa Joaquim Lopes Carreira de Mello, Di-
rector geral pro^ielario do collegia de Notta Senhora da Coneeieao, rua da
Etperanca n.* 101 A, Litboa; Soeio corretpondente do Instituto d« Coimbra;
Auctor de oariat obrat de litteratura, e d'outrat para at eteholat, approtadat
pelo Contelho Superior de Inttruceao publica, etc. Lisboa, Imp. Silviana, cal-

(ada do Monturo do Collegio n.* 13. 1859. 8.* de 133 pag.

Apezar d'existir ainda A venda bom numero de exemplares d'esta edi(Co

nas livrarias de Lisboa, o iHustre Director proprietario ja publicou segunda

10 anno proximo findo 1861, na qua! sd e unicamente o titulo apparece refor-

mado, lendo-se n’elle agora em vez de composto por etc., coordenado poretc.

Se eu privasse com o auctor, aconselhal-o-ia a que na seguinte edi^o Bzesae

nova e inais acertada mudan;a. Era pdr detordenado em logar de coordenado;

este e nSo outro 6 o termo proprio, e significativo do estado a que nas suas

mSos 6cou redurido o trabalho do pobre professor de Fronteiral

Coiifesso que pasmei admirado ao ver incluido na Relagdo dot livrot ap-
procadot pelo Contelho geral de InttrucfSo Publica para poderem ter lidot not
eteholat publicas, etc. (inserts no Diario de Lisboa de 3 de Outubro de 1861)
o tal Compendia hitlorico, posto que com a omissSo do nome do sen pretenso
auctor (agora coordenador), e atd com alguma alterafSo no titulo, pois se es-

creveu Compendia de hitloria tobre ot cottumet etc.—A parte o plagiato, como
d possivel, dizia comigo, que assim se auctorise e recommende para instnicffo

da mocidade que se tracts de iniciar no estudo das letras, nm livro, se tal po.<iso

chamar-Ihe, em que os solecismos, os cacophatons, as inexactiddes, os dispa-
rates de todo 0 genero avultam a cada passo e sobreexcedem incomparavel-

mente em numero ao das suas mingoadas paginas?

As reflexdes, em verdade tristissiinas, que o assumpto me suscitou, nSo sdo
para este logar. Motivos, que julgo em demasia obvios, impedem-me de ir mais
longe.

Divirtam-se os meus leitores, que nSo conhecerem o Compendia kiitorico

(mas que conservarem algumas iddas da historia romana) com a seguinte amos-
trinba que Ibes oflerefo da correc^ao do seu estylo, da propriedade da lingua-

gem, e atd da sua exactidSo. Vai textualmente copiada da pag. 7, que d a ter-

ceira da obra. 0 rapto das sabinas 6 assim descripto e commemorado pelo de-'

turpador de Pedro Freire

:

• Para os novos cidadSos pedem mulheres at nofOet visinhas, mat ellat Ihes

foram negadas por detprezo, pordm por attucia se declararam na cidade festas

publicas em honra do deus &<nso, ou Neptuno, e por esta occasilo foram rou-
hadat todas as mulheres estrangeiras que a ellas haviam concorrido. D'este

facto nasceram guerrat in/initat, confederando-se os sabinos com os ceninen-

ses> (d falso, ndo existiu Ul eonfedera^o!) -e outros povos visinhos para det-

aggravar a oflensa trai^oeira ; mas depois veiu uma allian^a tSo estreita, por
interven^do das proprias roubadas, que sabinos e romanos Bcaram confundi-

dos n’um sd povo. »—Aonde se viu uma algaravia similhante ? Pois n'este gosto,

e muito peior que istb, continiia todo o livreco.

Eu poderia jiistiflcar mais amplamente o meu dito, e desvanecer qualquer
suspeita de exagera^do, adduzindo ainda para exempio sequer algumas du-
zias de solecismos, e de outros erros grammaticae.s, e aponlando alguns dos mui-
tos logares em que o mesquinho plagiario adulterou e inverteu completamente
o sentido do original, que ndo entendia, querendo torccr e variar a phrase. Po-
rdm nJo estou de vez para entinar ignorantet.— Cattigar ot que erram nSo
deixa de ser lambem outra obra de misericordia.
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PEDRO GABE DE MA88ARELL08, nataral do Porto, e MUbele-
cido em Hambnrgo com casa commercial, exercendo na mesma cidade durante
muitoe annos o cargo de Consul geral da na^So portugueza. Falecen, ao que
posso julrar, depots de 1834. Consta quc deix4ra urn filho do mesmo nome,

3
ue em 1868 continuava ainda na gerencia e administrafSo do estabelecimento
e sen pae, segundo li no Jomal ao Commereto n.° 1500, de 23 de Septembro

de 185i— E.

272) Pequena Chratomalhia portugueza.— Petit RecueU d'extraits en prose
et en vert de quelques auteurs mooemes portugais, plaeet dam I'ordre d'une dif-

ficuUe progressive. Pubtiemr P. G. de MassarellM. Hambourg, chez F. H. Nes-
tler 1^. 8.* gr. de xii-251 pag.—Edi(3o executada em bom papel de Hol-
lands.

No prefacio d’esta obra, escripto em lingua franceza, di o auctor uma no-
ticia ou resenha succinta dos escnptores, cujos excerptos em portnguez entra-

ram na Chrestomathia; porOm deixou ahi escapar algumas inexactidSes, mdr-
mente no que diz respeito aos nomes proprios dos auctores citados, que nio
poucas vezes apparecem roais ou menos aiteradoe. Assim, na pag. iv le-se Fr.

Josi de Sousa em logar de Fr. Luis de Sousa; a pag. vii Manuel PratuHsco do
Nascimento em vez de Francisco Manuel; na pu. viii, vem Joaquim JosO da
Costa e S4 trocado em Joaauim JosO da Silva e m, Lois Antonio de Azevedo
em Anionto Luis de Azevedo, Joed Daniel Rodrigues da Costa em Daniel Ro-
drigues da Costa, JoSo Xavier de Haltos em Francisco Xavier de Mattos, etc.

— p4 as Obras de GiupSo publicadas em 1770, quando s6 o foram em 1778
(vej. n’este vol. o artigo compelente) : diz que JoSo Baptista Gomes fdra au-
ctor de aU/umas tragedias naeionaes coroadas pda Academia, etc. etc.

Divide-se a Chrestomathia em • Parte prosaica* (pag. 1 a 158) e « Parle
metrica* (pag. 159 a 248). Conforme a indica^Ao dada no roslo, os excerptos

foram tirados exclusivamente de prosadores e poetas do seculo xvni. A parte

e
rosaica contdm de pag. 3 a 62, trechos extrahidos da collecpAo periodica de
I. Antonio da VisitafAo Freire de Carvalho que se intitula As Variedades

(vej. no Diccionario, tomo i, n.* 1638) : a que se seguem varias cartas extra-

hidas do Seeretario portuguez de Francisco Josd Freire; e trechos avulsos co-

piados de diversas obras de D. Josd Joaquim da Cunha d'Azeredo Coutinho,

Agostinho Rebello da Costa, Josd Pedro Quintella, Theodoro de Almeida, Fe-
lix Moreno de Monroy, Joaquim de Foios, Antonio Caetano do Amaral, An-
tonio de Morses Silva, Antonio Teixeira de MagalhSes, Fr. Jos6 Botelho, Pedro
Antonio Corrda Gaiplo; Bndando com urn entremez anonymo, e se nSo me
engano inedito, que se intitula: •Monad Connives logrado.»—A parte metrics

comprehende po^ias e trechos diversos de Josd Anastasio da Cunha, Manuel
Mans Barbosa du Bocage, Francisco (alitls JoAo) Xavier de Mattos, Francisco

Gomes Malblo, Antonio Gomes MalhAo, Domingos Caldas Barbosa, Claudio Ma-
nuel da Costa, Tbomits Antonio Goni^a, Domingos dos Reis Quits; Francisco

Manuel do Nascimento, Francisco Dias Gomes, JoAo Evangelista, Nicolau To-
lentino, Paulino Cabral, Miguel do Couto Guerreiro, Pedro Antonio Corrda

GarfAo, Antonio Diniz, Fr. Josd de Sancta Rita DurAo, JosA (alias Antonio
Jos^) Osorio de Pina, Joaquim Josd Caetano Pereira e SOusa, Joaquim Franco
de Araujo, Antonio de Araujo de Azevedo, e o primeiro acto da tragedia Osmta.

Os exemplares d'este livro sAo, creio, mui raros em Portugal. Apenas hei

noticia da existencia de urn, afdra outro, que eu possuo, comprado ha poucos
annos no espolio de Rego Abranches. Ainda no de 1850 ignorava eu afo a exis-

tencia de similbante obra; e foi por isso que puz titulo identico a outra com-
pila^So do mesmo genero (vej. no Diccionario, tomo in, o n.° 1, 110), mas dis-

posta sob uma tra(a Uo diversa, que nAo se dA em ambas a coincidencia de
nm unico trecho, como verA quern as quizer confrontar.

Consta que P. G. de Massareilos compozera tambem, e imprimira uma
Grammatica para os aUemaes aprenderem o allemdo (assim se U no Jomal do
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Cotnmercio, n.* acima ciUdo, em urn artigo copiado do Porlo » Carta), e uma
traducfio allemS do canto i dos iMsiadat, que tenbo para mim aera a oiesroa

quo mencionei como anonyma no tomo v, n.° L, 461-^.

FR. PEDRO GALLEGO, natural da villa de Porte] no Alcmtejo. Tendo
militado em Africa por espa;o de vinie e qiiatro annos, resolvcu em fim aban-

donar o miiiido, c eiilrou na vida claustral, lomando o liabilo de S. Francisco,

ciija regra prnfossoii na provincia de S. Gabriel em Castella. — Ignoraro-se

as dalas do seu nascimento e obito.— E.

273) fC) Tralatio da Ginrta, ordenado das retpotlax i/ue um cavalleiro de

muUa erperiencia deu a vinte e quatro perquntat. que certo eurioto Ihe mandou
prnpdr. Ao fj-."* jt»-. D. Jodo JI, duque de linrcellot. (Lisboa) por Pedro Craes-

nceck 1620. 8." de viii-69 follias numeradas pela frente.

Foi publicado anonymo este livrinbo, por ser ja a esse tempo seu auctor

religioso, e julgar menos decente a seu estado assoalhar o seu nome a frente

de tal coniposi^ao. Os exeinplares sao muito raros. Sci de nin vendido por
960 r6is.

Paruce que o cavalleiro, a quern se refere no titulo, era Francisco GaIvSo,

estribeiro do Duque de Bragan^. Ao menos c isto o que collijo da Vida do
mesmo Francisco GaIvSo, escripta por seu descendcnte Lourenpo Anastasio

Mexia GalvSo. (Vej. no Diccionario, toino v, n.“ L, 1^6.)

PEDRO GARCIA. (V. AhIohw de Sousa de Macedo.)

PEDRO GENDRON, que parece haver sido livreiro, de nafJio francez,

vivia pelo meado do seciilo pa.ssado; foi editor de varias obras. que por e.sse

temmi fe/. imprimir cm Paris, laes como: uma edigSo das Obras de (OamOes,

17,’iil, 3 vol. in 12.", outia da Vtda de D. Jodo de Castro, por i. Freire, 1779,

in 8."; etc. Foi-o tambem do Traiadn da conserrafdo da Saude dos Povos do
no.sso insigne medico Antonio .\nnes Ribeiro Sanches (Dieeionnrio. tomo i,

n." A, 1164), que na niesma cidade su irnprimiu anonymo em 1756, e que elle

Pedro Gendron dedir.ou a D. Pedro llenrique de Braganga, duque de Laffies,

como se vi> da rcspectiva dedicatoria, onde vem assignado no fim.

Ora sendo constante e universalinente reconliecido desde longos annos este

Tratado como obra do dr- Sanches, confesso que nao foi sem notavel extra-

nheza que no Cataloqo alphabetico das Obras que possue a Bibliolbeta da Esdtola

do Erercilo, cujas obras Uem sido obtidas etc. etc., impresso em 1859, encontro
a pag. 55 o nome de Pedro Gendron mencionado como auctor do Tratado da
conservofdo da Saude dos Povos !!.... E provavel que este Cataloqo nSo chegue
a gosar de futiiro de grande aucloridade empontos bibliographicos;entretanto,

para prevenir que alguem possa ser induziao em erro, pareceu-me conveniente

lan^r aqui a presentc observafSo.

PEDRO GOES, que se diz ter sido CapelUo d’el-rei D. Manuel.— Au-
clor ignorado de Barbosa, que d’elle nito faz men;io na sua BiU., nem tio

pouco da obra seguinle. que escrevera, segundo consla:

274) Analecio de recrea^.— No lim tern: Foi imprimida a presetUe obra
em ho insigne moesteyro de ^ncla Cruz da muy nobre e sempre leal cidade de
Coimbra. Por Germd Galharde. Em o ano de Christo mil e quinhelos e trinta r

huu a XX dias de Abril.

Diz-se que existira na livraria do Marquez de Valenga um exemplar d'esta

obra rari.ssima, que os nossos bibliographos nSo accusam. D'ella faz comtudo
men(iio o .sr. Abbade de Castro na Carla a SaUustio, pag. 19 e 20, sem nos
dar mais especial coiihecimento do stru formato, ou de quaesquer outras cir-

cumslancias. Pela minha parte, declare que nio a vi, nem tenno da sua exis-

tencia mais alguma noticia.
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• f P. PEDRO GOMES DE CAMARGO, cujas circumstancias pessoaes
nto vieram ao meu conhecimento.— E.

J75) OrofSo funrbre, que por oecatiao das txequias feiias ao ex.“‘ e rer."*

ST. Diogo Antonio Feijo, etc. na igreja do convento de S- S. do Monte do Carmo,
da imperial eidade de S. Paulo, emllide Novembro de 1843, recitou, etc. S. Paulo,

Typ. do Governo 1843. 4." de 12 pag.

• PEDRO UENRIQUE KLEINFELDER.Doutorem Modiciiia pelaKa-
uuldade do Rio de Janeiro, natural da mcama eidade, etc.

276| These aprestniada d Faculdade de Medicina, e sustentada em U de De-
zembro de 1834, sobre os ponlos de sciencias accessorias, sciencuis cirurgieas, e

sdencias medicos. Rio de Janeiro, Typ. de N. l.,obo Vianna & Kilhos 1854. 4.°

gr. de 26 pag.

PEDRO HENRIQUE8 DE ABREU, Licenceado em Canones, Reitor da

n'a de S. Pedro da Farinha podre, nr> bispado de Coimbra.— Foi natural

vora de Alcoba;a. As datas do seu iiascimento e obito ficaram atii boje

ignoradas— E.

277)

fCJ Vida e martyrio de Sancta Quitrria, e das suas oito irtnds, lodas

naseidas de um parto, portuguezas e prolo-marlyres de Hespanba; com tun dis-

curso sobre a antiga eidade de Cinania. Coimbra, por Manuel Carvalho 1651

.

4.* de xxiv-324 pag.

Sio raros os exemplares d’estaobra. De um sei que foi vendido por 1:920
rdis. Para outras de assumpto egual vej . o artigo Fr. Bento d'Aseenfuo, e os
auctores ahi mencionados.

PEDRO IGNACIO RIBEIRO SOARES, natural de Lisboa, e filho de
Jose Antonio Ribeiro Soares e D. Marianna Clara Rosa. N. eni 17 de Jiilho de

1789, e m. a 17 de Jiinho de 1848.— Tendo.sido admiltido em 1803 coino Pra-
ticante na Reparti^So da Junta da Fazenda da Marinha. foi eni 1811 transfe-

rido em segundo Escripturario para a Contadoria das Obras militares, e ahi

promovido successivamente, ate ser nomeado emfim Contador em Janeiro de
1841. -E.

278) Drama aUe^ico, representado no theatro do Saliire, em applauso dos

annos de S. A. R. o Principe Regente. Lisboa, na OflBc. de Antonio Rodrigues

Galhardo. 1804. 8.-

279) Defeza dos Sd>astianittas
:
primeira audiencia, e despacho que n'rlla

obt^em. Lisboa, na Offic. de JoSo Rodrigues Neves 1810. 8.* de 24 pag.— Em
coplas octosyllabas.— Esta Defeza por iroiiia, e antes uma satyra 4 seita e aos

sens squares.

280) Ode consayrada ao iU.““ e ex."^ sr. Gaspar Teixeira de Magalhaes e

Laeerda, etc., etc. Lisboa, na nova Imp. da Viuva Neves & Filhos 1820. 4." de

7 pag.— Tern no 6m as letras 'P. I. R. S.> iniciaes do seu nome.
Ml) Ode consagrada a sua tnageslade fidelissima o senhor D. Pedro IV,

ret de Portugal e Algarves, imperador e protector dos estados do Brasil. Lisboa,

lu nova Imp. Silviana, 1826. 4.° de^7 pag.— E a mesma n.* 280, tendo a|ie-

nas algumas varianles.

282) Ode a Sna Magestade a senhora D. Maria II, rainha de Portugal e

dos Algarves. Ibi, na mesma Imp. 1826. 4.° de 6 pag.

tS3) Ode a Sua AUeza a ser.““ sr.‘ infanta D. Isabel Maria. peUt enernia

com que se tern empregado na regeneia d'estes reinos. Ibi, na mesma Imp. 1826.
4.* de 7 pag.

284) CoUec^do de poesias com que os cidaddos do bairro dos Romulares sc

propoem solemnuar o augusto objecto do juramento da Carta constilucional, dada
ao reino de Portugal pelo seu magnanimo rei o sr. D. Pedro IV, para o que
egualmente faitm erigir uma pyramide egypeia dluminada no largo do Coes do
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Sodri, em as noules (U 31 de Jutho, I e i de Agoslo de 1826; offerecidas aos

mencionadoi cidadaos, etc. Lisboa, Imp. da Rua dos Faiiqueinw n.* 129-B.

1826. 4.° de 1
1
pag.

285) Odes a mademoiselle Paulina Sieard, cantora do R. Theatro de S. Car-

los. Lisboa, na Imp. Regia 1827, 4.*— Sao duas odes, rubricadas com as ini-

niciaes >P. I. R. S.» Outra ode, nw no mesmo folheto vem anonyma, nSo i

d’clie, e sim de JoSo Antonio dos Sanclos. (V. no Diccionario, tomo iii.)

286) Nova coUeccSo de poesias, analogas ao systema liberal. Lisboa, sem
designa^So da Typ. 1833. 4.* de 20 pag.— ConUm aonetoa, canligas, etc., e a

ode }i impressa anteriormente em separado, 4 sr.* 0. Maria II (n.* 282).

287) A descida de D. Miguel aos infernos a pedir asueilio
:
poema heroieo-

eomieo em dois cantos. Lisboa, Imp. da Rua dos Fanqueiros n.* 129-B. 1833.

4.* de 20 pag.—Em versos hendecasyllabos soltos.

Aldm d^estas, publicou varias outras poesias incorporadas em folbetos e

collec(des de diversos; por exempio; na Cmlecguo dos Noeos improvisos de Bo-
eage, a pag. 83, uma ode ao mesmo, qiie comega ; 'Cedendo a luria da raivosa

edade*, etc.— Na coUcrcdo de Poesias a morle do dito Bocage, urn epicedio, qoe
come(a : «Phebo, nympnas, amor, ob patria, oh fama, etc.«—No Jomal poetieo

publicado por Dniderio Marques Lego em 1812, uma ode em louvor de J. M.
da Costa e Silva, pela sua traduc(io do I." livro da lliada. Principia: >Longo
tempo carpiu o sacro Pindo«, etc. Foi reproduzida no Obsertador Portuguex,

tomo I, pag. 123, e no Ramalhele, tomo i, pag. 375.

Em urn folheto impresso com o titulo; Nolieia historiea e deseri^iva do
jontar militar, em memoria do quinlo anniversario da batalka da villa da Praia

no dia 1 1 de Agoslo de 1829, gmhadapelo lempre immortal Dugue da Tereeira.

Lisboa, Typ. a Santa Catharina n.* 12. 1834. 4.*, vem de pag. 13 a 20 uma ode
d’este auctor.

E tambem roe persuade ser d’die, comquanto se publicasse anonymo, o
seguinte:

288) A Chamorreida: poema heroi-comico. Lisboa, Typ. de Josd BaptisU
Morando 1837. 4.* de 15 pag.— NSo se imprimiu mais qne o canto 1.*, em ver-

sos hendecasyllabos. Elram assumpto as tentativas qne inutilmente se fizeram

em Belem nos dias 4 e 5 de Novembro de 1836 para restabelecer o govemo
da Carta, e aniquilar a revolufSo de 9 de Septembro do mesmo anno.

Pedro Ignacio Ribeiro Soares deixou manuscriptas numerosas eomposi-
fOes poeticas, todas no gosto e estylo bocagianos; as quaes seus berdeiroe ou
amigos pretenderam imprimir em collecfSo em 1853, se bem roe lembro, e

chegando a publicar-se os prospectos para recolher assignaturas. Este intento

nSo foi Svante.

FR. PEDRO DE JESUS MARIA. JOSE, Franciscano da provincia da
Coneei(io, da qual foi Chronisla, etc.— N. emVianna do Minho, noje do Gas-
tello, a 3 de Junho de 1705.— E.

289) Chronica da sancta e real provineia da Immaculada Coneeigao de
Portugal, da mut estreila e regular observaneia do seraphim dtagado S. FVan-
eiseo. Tomo i. Lisboa, na Olhc. de Miguel Hanescal da Costa 1754. Foi. de
L-706 pag.

—

Tomo n. Ibi, na mesma Oflic. 1760. Pol. de xxxvni-834 pag.

—

Com estampas allegoricas nos frontispicios, delineadas pelo artisla portuguez
Josd de Almeida, e gravadas a buril por Debris. Bella edi^So. Parece qoe o tomo i

se reimprimiu na referida OtBc. em 1760, sahindo estareiropressSojontaroente

com 0 tomo n; se nSo 6 qne nos proprios exemplares da edijSo de 1754 se

sobstituiram novos frontispicios, inculcando segunda edifSo.

Deixou 0 auctor publicadas algumas obras asceticas, que nSo creio valham
o trabalbo de ser aqni descriptas, porque o sen estylo e linguagem bem pouco se
recoromendam.

A Chronica era antigamente bavida em pouca estimafto, e chegaram a ven-
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der-«e exemplares bem tractados pelo pre(o de 800 r^is! Suhindo pouco a
pouco de valor, os ultimos de que tenho nolicia foram vendidos por 4:500.

Urn qae comprei ha septe ou oito annos cuslou-me 1:800.

FR. PEDRO DE 8. JOAo, Dominicaiio, natural da villa de Abranles.

Professou o instituto de S. Domingos no convento de AxeiUo, a 29 de Junho
de 1612. -E.

290) Sermio not exequiat de D. Fr. Joao da Piedade, bitpo de Macau,
prigado no conrenlo de S. Domingot da villa de Abranles. LisbM, por Pedro
Craesbeeck 1629. 4.*

Sio raros os exemplares, e nio tive atd agora oppdriunidade de ver al-

gum. Descrevo-o Uo sdmenie sob a auctoridade de Barbosa.

P. PEDRO DE 8. JOAO GARCEZ, Conego secular de S. Joio Evan-
gelista, Doutor em Theoloeia, Deputado do Sancto Ollicio, etc.— Foi natural

^ villa de Arouca, e pro^ssou a regra canonical no convento de Villar em
1594. M. a 10 de Dezembro de 1640, com 66 annos de edade.— Exists na Bibl.

Nacional de Lisboa urn sea retrato de meio corpo, segundo afiQrma Barbosa Ca-
naes nos Estudos biograph., pag. 211, fazendo ao mesmo tempo a recopilajlo

das DOticias que encontrdra a respeito de sua pessoa e escriptos. Pordm n'isto,

e no que dizem os auctores ahi allegados, ha confusio e incoberencias mani-
festas.

0 P. Francisco de Saocta Maria, no Cm aberto na terra, livro 2.° cap. 39,

falando d’este sen confrade diz ique elle reduzira a um volume os privilegios

da congre^a(So, obra mui util e nnportante*, sem comtudo declarar que ella

se imprimisse. Pordm o abbade Barbosa vai mais longe, e nSo hesita em dar
no tomo 111 da Bibl. sob o nome de Pedro de S. Joio Garcez a mesma obra
Lttro doe privilegios eoneedidos pelos summos Pontifices a Congregofdo de S. Jodo
EvanoHisla, impressa em LUdm por Antonio Alvares, 1594, a qual no tomo
n collocitra sob o nome de Jolo de S. Pedro, que foi, como se evidenceia do
titulo respectivo, quern realmeute a coordenou. Em hxlo o caso, era manifes-
tamente impossivel que Pedro de S. Joio, professaodo aos 20 annos de edade
no de 1594, podesse dar 4 luz n'esse mesmo anno uma obra, que demandava
aturadas invekigafdes e exames nos archivos da congregafiq. Isto quanto ao
Livro dos privuegios, de que J4 tractei no tomo iv do Diuionario, a pag. 7,

e terei de tmtar novamente no SupjUemenlo final, em presenfa de novosescla-
recimentos que se me prqporcionaram.

0 referido P. Francisco de Sancta Maria diz tambem no logar citado, que
Pedro de S. JoSo Garcez <sahira i luz em 1633 com a Vida espiriiual do ^
mem, livro douto e pio; > e Barbosa repete o mesmo na Bibl., fundado sem
duvida n'aquella auctoridade, dessra^adamente Uo pouco se^ura como 6 sabido

de todos que tdem tido occasilo de observar as frequentes inexactiddes do seu

auctor, quer n'essa obra, quer na do Anno historieo, onde deu Umanho pasto

4s criticas censuras dos proprios irmlos Barbosas. (Vej. no Diccionario, tomo
n, n.* F, 1440.) Aqui pareee haver claudicado mats uma vez o chronista dos
conegos seculars; porque a Vida espiriiual do homem, se devemos dar credito

ao frontispicio, 6 composta por Pedro de S. Jolo Pinto, que 6 difierente de Pe-
dro de S. JoSo Garcez

:

salvo se o mesmo individuo usava indistincUmente
ora de um, ora de outro appelUdo, o que comtudo nio se me afligura mui pro-
vavel. Vej. para complemento o artigo immediato.

P. PEDRO DE 8. JOAO PINTO, Conego secular da Congrega(io de
S. Join Evangelist Fonnado em Theologia.—Nio apparece de sua pessoa

memoria ou noticia em parte alguma
:
porem o seu nome consU do rosto da

obra seguinte, que se diz por elle escripta, e da qual eu possuo um exemplar:
291) fC.) Vida espiriiual do homem. conferida com as seis idades da vida
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lemporal. Lisboa, por Louren(o Craeabeeck 1633. 4.* de xvi-SS3 folhas nu-
meradas pela frent«, e rnais 36 innumeradas no flm, contendo os indices das
materias, logares da Escriptura allegados, etc.

Divide-sc a ohra eni «considera(6es>, as quaes se referem is duas edades
— Infancia e Puericia — ; os tomos qiie deveriam comprehender as quatro eda-

des restaiites nunca se pulilicarain, nem mesmo se sabe se o auctor chegaria a

escrevel-os. Ten ho vislo d’este v olume pouqui.ssimos exemplares.

Barbosa, como acabdmos de ver, da este livro na Bibl. em nome de Pedro
de S. Jodo Garcei; e o pseudo-Cafaiopo da Academia accusa-o siinplesmente

sob o nome de Pedro de S. Jodo. Em ambas as partes vem pois alterado o ver-

dadeiro nome do auctor, que conforms o rosto impresso d tal como o deixo

niencionado.

PEDRO JOAQUIM CURVO 8EHMEDO, bomem de negocio, sobrinho

do celebre medico Jo5o Curvo Semniedo, de quern se fez tnenfSo no tomo iii

do Diccionario. Applicou-se A medicina e cbimica, manipulando a Agua an-
gelica, e varios outros inedicanientos de segredo, que no seu tempo tiveram

grande voga.— N. ein Lisboa a 24 de Maio de 167o. Quanto a data do obito,

nSo a pnde descobrir, parcrendo que ainda vivia no anno de 1735.— E.

392) (C) Elixir do univerm, natcido e detcoberlo na luperficie do mundo,
e com maior rirtude no paiz da Lusitania, para preservatim de algumas doen-

(os, remedio de lodas as enfermidades, e prorogagdo de muiias ridas. Lisboa,

na Oflic. da .Musica 1735. 8."

293) (C) Magnele febrifuga, para ailrahir os fermentos febris, e precipi-

lar por digestOes a causa morbifica, que excila todas as espeeies de febres, e re-

medio notavel que te faz na botica do grdo-Duque de Toscana. Sem designapAo

do logar o anno da impres.sao. 4."

294) Novena do archanjo S. Baphael, offereeida d ser." tr.‘ D. fVan-
cisea. infanta de Portugal, m qml se publicam dous excellentissimos remediot
para curar as maiores e. mais p^igosas enfermidades do corpo humano, revela-

dos por urn grande servo de Deus, como certifieam aitestagSes iuradas de pes-

soas de grande fi e auetoridade, como o leitor poderd ver no prologo d'este livro,

e nas censvras d'esta novena, me tambem sem lisonja promettem a este reino as

maiores e mais importanles felicidades. Por seu auctor Pedro Joaquim Curvo
Semmedo. Lisboa na Offic. da Musica 1728. 12.° de xcvi-132 pag., com uma
estampa gravada a buril.

notavel que o chamado Catidogo da Academia, mencionando as duas
primeiras obras, omittisse esta terceiral E nSo menos que, declarando-se Pe-
dro Joaquim Curvo expressamente por auctor do livro, como se vd do frontis-

picio copiado, e de vanos outros logares do inesmo livro, Barbosa na Bibl. ao
passo que o dA sob o seu nome no artigo competente, o attribua e^ualmente
ao P. Manuel Monteiro, da congregapAo do Oratorio, no artigo relativo a este

escriptor, sem nos indicar a causa, ou razJo que o levaram a attribuir uma
mesma obra a dous sujeitos diflerentes!

PEDRO JOAQUIM XAVIER, CapiMo e depois Major do corpo de En-
genbeiros, Lente da Academia Real de ForlificafAo, Artilberia e Desenbo. -E.

29.5) Architectura militar de Antoni, traduzida do italiano. para se expli-

car na Academia Beal de Fortificariio, etc. Lisboa, na Regia Offic. Typ. 1790.
8.° 6 tomos, com estampas.

Kis-aqui a distribuicAo das materias comprebendidas n’estes .seis tomos:
l.° ForlificafAo regular. 2.° Ataque e defensa das praps. 3.° Principios funda-
inentaes da fortifleafAo. 4.° Fortifica^So irregular. 5.° Fortificafio effecliva.

0 * Ataque e defensa de qnalquer r^ucto presidiado, e o mais que diz res-

peito i conslruc;Ao, ataque e defensa das fortificafdes de campanha.
Esta obra, que por mais de quarenta annos serviu de texto nas lifdes do
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riirsii da At-adumia sobredita, teve ao todo tres edifdes, de que a ultima foi

fpita iia Imp. Uegia, 1818-1819. (ireio qua ncm toda a traducfdo pertencp a

I’l'dro Joaquim Xavier, e que para ella concorreraui Mathias Jose Dias Azedo,
outros lenles que eram da Academia por aquelle tempo.

P. PEDRO DE 8. JORGE, Conego secular da congrega^So de S. JoJo

Evangelista, cuja mur^a tomara em 1492. Foi Doutnr em Canones pela IJni-

vcrsidade de Paris, e Reitor dos conventos da sua congrega;So em Villar e

Lisboa.

Se devemos creditn a Barbosa no tomo in da BM., e ao seu constante co-

piador no pseudo- Cotoiopo da Academia, foi Pedro de S. Jorge auctor dos Sta-

tutes e ConstituifOes dos padres cottegos azues, impresses em 1540. Por^m iiote-

se que o mesmo Barbosa no tomo ii attribue aquelle livro ao mestre D. Joio

Vicente. Qual das duas indicagdes poderemos ter porcerta?—Vei. no Diccio-

non'o o artipo: Stalulos e Consiiluifdes, etc.— e consulte-se o P. Francisco de

Sancta Maria no Ceo aberto na terra, livro ii, cap. 39, onde sc encontrarito

eapecies que poderilo ser de alguma utilidade para a resolufdo d'este problema.

PEDRO J08E ALEXANDRINO, Cirurgiao do HospiUI Real de S. Jos«,

do qual nSo pude apurar mais alguma noticia.— E.

296) Dissertacao sobre a cataracta, apresentada na Eschola Regia de Ci-

rurgia, no UospiuA de S. Jose, no dia 20 de Outubrn de 1827. Lisboa, na Typ.
Silviana 1827. 4." de 51 pag.

PEDRO J08K CON8TANCIO, Bacharel formado em Canones pela Uni-
versidade de Coimbra, filho de Manuel Constaiicio, Cinirgiao da camara da se-

nhora D. Maria I, e irmao de Francisco Solano Coiistancio, de quern se fez

men^ao no logar conipetente do Diccionario.— N. ao que parece em Lisboa,

pelos annos de 1778. Dizem que recebdra ordens menorcs, e tivera um beneii-

cio em uma egreja de Cintra. M. em Elvas em 1818, pouco mais ou ineiios,

sendo ja de cert^ falecido no anno de 1820. Vej. a seu respeilo uma nota

biograpliica no volume que .se intitula Poesias erutiens. burlescas e satyricas de

M. M. de B. du Bocage (Bruxellas, 18.54), a pag. 215. A hi mesmo se acharao
varios sonetos seus, etc. Nao consta que publicasse composi^ao alguma em se-

parado; e as poucas que d'elle se conservam impresses audam incorporadas
em opusculos albeios. Taes s4o

:

297) Epistola a M. M. de B. du Bocage.—Vcm a pi^. 53 do follieto pu-
blicado por esle, sob o titulo A Virtude laureada. (V. no Diccionario. tomo vi,

o n." M, 1026.)— Dous Sonetos ao mesmo: a pag. 52 e 53 da Coltecfdo dos no-

ws improvisos du Bocage (idem, tomo vi, n." M, 1025).— Can(&o d morte do
mesmo, em uma CoUecfdo de poesias. que a esle assumpto se iniprimiu na Oflic.

Regia, 1806. 8."— Um Soneto que o livreiro Desideno Marques Le3o inseriu

por engano no tomo iv das Obras poeticas de Bocage, que colligiu e deu ii luz

em 1812. Anda Lambem no Bomtsneista (periodico pubbeado em 18.39), a pag.

179, etc. etc.

Baibi no Essai Slalistique, tomo ii, pag. clxviii, qualiGcando-o de • poeta

inui distincto » diz, que elle deixara traduzidas niuilas odes de Horacio, e uma
venSo da tragedia CatUhus de Voltaire.

PEDRO J08E DE FIGUEIREDO, nascido em Lisboa a 29 de Junho
de 1762, na antiga freguezia dc Sancta Marinha (hoje reunida i de Sancio An-
drd), em cuja egreja parochial foi baptisado a 13 de Julho do mesmo anno.

Teve por paes Caetano Jose de Figueiredo, cirurgiJo da camara da rainha D. Ma-
ria I, e D. Gertrudes Hargarida de Figueiredo. Cursou em Lisboa os estudos de
bumani^des, aprendendo a grammalica latina no collegio iriandez de S. Pa-

tricio, a lingua grega com o profnaor regio Joed Januario Lombardi, a pbilo-
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sopbia e rhetorica com os profeasores Agostinho Josi da Costa de Hacedo e

Francisco de Sales, ambos mencionados n'este Diccionario. Eistas disciplinas

professou depots elle proprio durante alguns annos, no Seminario do palriar-

chado, enUo como agora estabelecido na villa de ^ntarero. Dotado de natu-

ral ingenho, e muito estudioso, tomou-se notavebnente veraado nos ramos de

bellas-letras, e com mais especialidade no conbecimento da bistoria, pbilologia

e bibliographia portuguezas. A Academia Real das Sciencias de Lisboa admit-

tindo-o na qualidade de correspondente, o elegeu corrector da sua typogra-

phia, cargo que desempenbou por muito tempo, sendo afinal promovido a sub-

stitute de Socio effective na classe de Litteratura. Foi tambem empregado pelo

govemo em algumas commissdes litterarias, taes como a de memoro da Com-
missSo nomeami em Septembro de 1820 para a censura dos livros e papeis oue
bouvessem de imprimir-se, etc. Pouco favorecido da fortuna, soflreu nos ulti-

mos annos da sua vida privacies taes, que por vezes se vira obrigado a accei-

tar, segundo se diz, as Uberalidades dos seus amigos para subsistirl Depois de

longa e dolorosa enfermidade, supportada com resigna^So pbilosophica e cbrisU,

m. a 11 de Fevereiro de 1826, na travessa de S. Francisco de Paula (cbrismada

actualmente com o nome de travessa da Palroeira) na freguezia das Mercds, em
um quarto que occupava desde mnitos annos no primeiro andar da casa, que
enUo tinba o n.°23. Affirma-se que pouco tempo antes de falecer queimSrauma
parte dos seus manuscriptos, • afim de evitar o precipicio da sua publicajdo,

ou por uma irreflectida diligencia, ou antes por effeito de intenpdo sinistra*.

Foi sepultado o seu cadaver no extincto convento de Sancto Antonio dos Ca-
pucbos, transformado mais modernamente em Asylo da Hendicidade. Urn amigo
e admirador compoz, e dedicou i sua memoria o seguinte epitaphio, que toda-

via nto consta cnegasse a gravar-se na campa fiineraria para a qual se desti-

nava;
D. 0. M.

CONDITUn . HOC . SBPULCHBO
quist

PBTRDS . JOSEPHUS . FIGUEUBOIUS
V'lB . EORE61E . PROBUS

INOSNIO . ALACRI . ORAVI . PRUDBHTU . TElfPSRATO
RERUlf . OMRlDlf . RBDIHTA . ROTITU

URBANITATE . MODBSTU . AQUABIUTATE
CLARISSOfUS

IN . SCIEMTIARim . RE6AU . ACAOSIQA . ULVSSIPFONEHSI
ANNUinSRATUS

PRO . SDIS . MAXIMI8 . MERITIS

AMPLISSISnS . HONORIBUS . DECORARl
DIONUS

AD . SUMMAH . SBNBCTDTBM . NON . PERVENIT
SED . LABORIBUS . iSRUMNIS . QUE . CONSCMPTUS

PONCTDS . VITA

ANNO SALDT. M. DCCC. XXVI. lU ID. FEBRUAR.
ETATU . SD.« . LXIV.

S. T. T. L.

0 resto dos manuscriptos nio destruidos, em que se incluia, dizem, uma
porpio de apontamentos e noticias bibli^rapbicas, colligidos com intento de
addicionar ou refundir a Bibliolhtea de Barbosa Hacbado, foi, com os livros

da sua pequena livraria (mais escolhida que numerosa) comprado tudo pelo
bispo que enUo era de Leiria, e doada ^r este ao Seminario episcopal da
mesma cidade. Ahi existirSo ainda, se acaso se nSo perderam ou extraviaram
pelas vicissitudes dos tempos.

Para a biographia de Figueiredo, vej. as Observofea crilicas tobre o En-
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saio Eftatistico de BalLi, pelo conogo L. D. Viltela da Silva, em uma nota que
corre de pag. 75 a 78. cuja materia Ihe fornecdra, segundo me consta, o lantaa

vezes citado n’este Diccionario, sr. Antonio Joaquiin Moreira— e tanibem o
Elogio historico, recitado na Acad, da Sciencias por Manuel Josd Maria da Costa

e S4, inserto na Hitt, e Mem. ila Acad., 2.* sene, tomo ii, parte !.• (1848), pag.

1 a 7.

Os escriptos que d’elle exislem impresses sSo os seguintes:

298) Arte da G rammalica jwrtugueza , ordmada em melliodo brere, facil

e claro, offerecida o Sua AUeza Real o ter.”’ sr. D. Antonio, princijie da Beira.

Lisboa, 1799. 8."— Sem o nome do auctor no frontispicio. Sahiu segunda edi-

(do, ibi, 1804.— Eu tenho a terceira edif&o para mo do Collegia real de Sa-
bres e do Seminario do palriarehado, ibi, na Imp. Hegia 1811. 8.° gr. de 115
pag. e mais quatro innumeradas, coniendo o indice, ou sumiiiario analytico da
obra.— Diz-se que ha tambein uma edifSo feita na Bahia, a qual nSo pude ver.

Esta Grammatica foi rensurada em alguns ponlos por Jeronymo Soares Bar-

l>osa, e particularmente no que diz respeito a phrase com que cume(:a a dedi-

catoria ao principe: «Quaiidi> eu osta Grammatica portugueza comecei a e»-

crever, etc.* (Vej. a Gramm. Philosoph. de J. S. Barbosa, pag. 420); Figueiredo

redargulu longaniente, confutando taes censuras, e preparava-sc para publicar

de novo a sua obra, additada e reformada, o que a morte o impediu de exe-
cutar. 0 manuscripto, que para esse lim estava ji elaborado, foi vendido por
uma sua criada e herdeira a casa dos srs. V.* Bertrand & Fillius pcia quantia
de 144:000 reis, n 4 custa da mesma casa se realisou a quarta edifSo (que Vil-

lela no logar citado d4 erradamente como j4 impressa em 1827, sendo-o s6

dez annos depois!), a qual sahiu com o titulo seguinte:

Arte da Grammatica portugueza, em methodo brere, facil e claro: refor-

mada n'esta quarta edigao para uso do Collegio real de Soares, e do real Semi-
nario do palriarehado: por Pedro Jose de Figueiredo, etc. Lisboa, na Imp.
Nacional 1887. 8.° gr. de 160 pag. — As annotajOes illustrativas, e refutalorias

dos reparos e censuras que se Ihe dirigiram, correm de pag. 115 al4 o lim do
volume.

299) Relratos e Elogios dos Varoes e Donas, que illustraram a na^dopor-
lugueza, etc.— D'esta obra, come(ada a publicar em Julho de 1806, e conti-

nuada com interrupt(5es ate 1817, foram collaboradores alguns outros litte-

ratos. D'ella determino tractar mais circumsianciada e particularmente em
artigo especial. Vej. Relratos e Elogios etc.

300) Carta em resposla de certo amigo da cidade de Lisboa, a outro da villa

de Santarem, em <jue se langam ns fundamentos sobre a verdade ou incerteza da
morte d'el-rei D. Sebastido na batalha d’Alcacer-quibir. Lisboa, na Oflic. de JoSo
Evangelista Garcez 1808. 4." de 85 pag.— Sem o nome do auctor. Propunha-se
elle fazer d’este opusculo nova edi;4o, muilo mais accrescentada. I'm exem-
plar da primeira, copiosamente addicionado n’este .sentido, e cheio de addita-

mentos marginaes, e folhas intercaladas escriptas lodas de sua letra, existia

ultimamente em poder do meu linado collega Jos4 Pedro Nunes. Por morte
d'esle, ignoro o deslino que levon .

(^be aqui uma observa^So curiosa. 0 falecido Jos^ Barbosa Canaes fDic-
cionario, tomo IV, pag. 264) em uns Apontamentos ou notas que cscreveu a
rogos de uni amigo dcerca das Prophecias do Bandarra, os quaes me foram com-
municados autographos pelo reverendo P. Sipolis. incorreu em um gravissimo

erro, proprio da sua leviandade, e que na falta de outros testemunhos seria

mais que sulHriente para desautoral-o aos olhos da critica sisuda. Diz elle, que
• havia suspeitas de que Pedro Josd de Figueiredo tiv^ra pelo inenos grande
parte na Paraphrase do Bandarra, impressa em 1810 (allude ao opusculo Ban-
darra descoberto nas suas trovas, etc., que mencionei no tomo in, pag. 154),

e

ha quern diga que tambem nas prophecias » (!!!). Isto s6 de Canaes pimia espe-

rar-se! Pois um horoem do caracter de Pedro fos6 de Figueiredo, cuja prolii-
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dade e inteireza paasaram como proverbiaes entre todos os contemporaneos

que o viram e conheceram, tendo escripio a Carta ao amigo de Santarem, cm
que se esfor^a por dcmonstrar a luz da evideocia a certeza da niorte d’el-rei

D. Sebastiao na batalha d’Africa, seria ao mesmo tempo auctor da intitulada

Paraphrase, e das Trovas, destitiadas nSo inenos que a confirmar na sua des-

assisada crcn;a os sebaslianislas, que nao sd negavam aquella morte, mas sos-

tentavam a e&istencia actual do rci, por quern esperavamY??. . . Confesso inge-

nuamentc, que nao sei como haver-me coin taes desvarios de urn individuo,

que merecendo-me em verdade fraquissiino conceito como litterato, nao iul-

g4ra todavia capaz de tanto, se o nao attcstasse aquelle documento de todo o

ponto irrecusavel.

3U1 )
Dissertofoo historico-jaridka sobre a legitimidade da senhora D. The-

resa, imdher do conde D. Henrique.— Iropressa no tomo vm das ifem. de LtUer.

da Acad. R. das Sciencias, sem o nome do auctor.

302) SerUimerUos do Juiz do Pom, etc.— Lisboa, na Imp. Regia 1808. 4.*

303) Bazao e mais razdo, etc.— Lisboa, Imp. Nacional 1821.— Opusculo

de duas e meia folhas de impressao. D’esle, e do antecedente sd bei noticia por

encontral-os mencionados sem mais declarafAo nos livros da contadoria da

Jmprensa Nacional, d’onde consta que Pigueiredo os fizera estampar, e pagara

a respective despeza. Sei pela mesma fonte, que fdra elle queem 181S fez im-

primir o Panegyrico do Marquez de Pombal, por Francisco Xavier de Oliveira.

(Diccionario, tomo in, n.“ F, 201S.)

304) Senlenfo proferida na casinha da Almolaceria pelo supremo Juixo da
Incon^dencia LiUeraria, na setsdo xi sobre o quarto tomo das • Obras poeticas

de Manuel Maria de Barbosa du Bocage>. Dada a luz para desengano dot pa-

tetas. Lisboa, na Imp. Regia 1813. 4.° de IS pag.— Sahiu anonymo.— Cum-
prc confessar, que n'este opusculo padeceu por mat informado varias equivoca-

(des, negando serem de Bocage algumas composipdes incluidas n’aquelle vo-
lume, e cuja authenticidade nao ^mitte contesta^ao para quern, como eu,

teve em mao os proprios borrOes autographos da letra do poeta.

Pertencem-lne as annotapdes espalhMas pelos diversos tomos da Historia

do Brasil, publicada por Desiderio Marques Leao (vej. no presente volume o
n.° P, 244), e nao sei se teve ainda mats alguma parte na collaborajao d’essa

obra.

Accrescentou cinco para seis mil vocabulos no Dieeionario da Lingua Por-
tisgueza de Antonio de Moraes Silva, na edipao terceira que do mesmo se fez

em 1823. (Vej. no Diccionario Bibliographieo, tomo i, o n.‘ A, H44.)
Segundo a assevera^ao do ja citado sr. A. J. Moreira, testemunha bem in-

formada, sao d'elle as duas Ora^t que o conego Joao Rodrigues Lima de Se-
queira prdgou, e deu i luz sob o seu proprio nome fDiceumario, tomo iv,

n.** J, 12S7 e 12S8); bem como diversos outros sermdes que compoz para ou-
tros recitarem, e que ou se imprimiram, ou ficaram manuscriptos. E affirma

ainda este meu amigo, por ouvil-o da bdca do proprio Figueiredo, com quein

teve diuturno e intimo tracto, que a elle pertencem algumas comedias e entre-

mezes dos cbamados de cordd, impressos sem nome d'auctor pelos cegot, edi-

tores d’esta especie de papeis, a quern os vendia na sua mociaade.

Consta que aldm de todo o referido, e dos manuscriptos que se julga dere-
rem existir em Leiria, deixara os seguintes ineditos

;

305) Diccionario da lingua p^ugueza.— Obra ero que trabalhara por
mais de quarenta annos, segundo diz um dos seus biographos; mas que parece

estava ainda mui longe dos terroos de poder ser impressa. 0 seu possuidor,

quern quer que seja, annunciou ba annos nos jornaes de Lisboa a venda d’este

autographo. Nada sei porCm do resultado de tal annuncio.

30o) Orafdo de abertura dot estudos, recitada em 1801 no Beal CoUegio
de N. S. da Coneeigao do Patriarchado.

307) Belafdo da ttUemnidade com qsse Sua Meza Beal foi recBndo no Cot-
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leqio Real do Palriarchado no dia 21 de Marfo de 1805, ejuntamente a Ora^dn

quc n’efse ado the dirimu.

308) Noticm da funda^do e inslituifdo do dito Real Collegia.— Cr«io qiie

d'ella cxirahira o sr. Abbade de (^stro a que ha poucos annos publicou sobre

n nipsmo assumpto, roin varios retoques e addilamentos seus.

309) Kan'as censuras e pareceres academtcos, e outros em assumptos que
sp Hie ineumbiram por diversas Secretarias e Reparli(Oes do Estado, etc.

Terininarei com o juizo que 4ccrca de tSo laborioso e beneuierito philo-

se 1^ cm uma das biographias ja indicadas no decurso do presente artigo

:

• 0 que constiluc dignos de major aprego os escriptos d’este sablo, sio:

uina crltica judiciosa, um estylo claro e conciso, pureza de llngiiagem, a que
Uo deveras se applicoii, bebendo nos nossos classicos copia de phrases, abun-
dancia de vocabiilos, propriedade de termos, e todas as bellezas de que tanto

abunda a nossa llngiiagem, hoje por alguns Uo indignamente estropeada. Se os

escriptos devein ser estiniados |wla pureza, correc^do e elegancia, estas pren-

das brilbam nas produc;dcs lltterarias de Flguelredo. A slngeleza do seu ca-

racter, e a iniiocencla de costumes andavam unldos a uma singular modestla.

Sua subslstencia fol sempre parca e mesquliilia, e seusservl^os e mereclmen-
tos nenhum galarddo obtlveram. Defelto esie que a posteridade condemns e

reprova nos passados, sem que de ordinario o emende nos presentes.

»

PEDRO JOSE DA FONSECA, Professor reglo de Rhetorica c Poetica

em Llslioa nonieado em 1759, e transferldo annoa depols para o exercicio da
niesina cadeira no Colleglo Real de Nobres, onde serviu, aid que eni attcn^o
a sua edade e molestlas Ihe fol concedida a mblla;So cm 1804, pouco mais ou
nienos. Como Socio fnndador da Academia Heal das Sclenclas de Lisboa, con-
lirmada por aviso reglo de 24 de Dezeuibro de 1779, assistiu jd na quaKdade
de eflectivo da classe de LItteratura a primeira sessdo que a Academia teve

em 16 de Janeiro de 1780. Foi elelto Director da typographia da mesma Aca-
demia, e tambem Director da commissdo encarregada em 28 de Junho de 1780
da compasipao do Diceionario da lingua porlugueta. Passou a Socio veterano

em 27 de Har^o de 1790.

Os unices esclarecimentos biographicos, que aU agora existein impressos

dcerca d’este laborioso professor e dislinctlssimo philologo, conslam de um fo-

Ihelo que pouco tempo depois da sua morte se publicou com o titulo: Agra-
deeimento de um homem a memoria de outro homem virluoso, sabio e philosopho.

Lisboa, na Impressdo Regia 1816. 4.° de 44 pag. Foi escripto pelo honrado
velho Francisco Coelho de Figueiredo, quo alam de haver sido em 1751 con-
discipulo de Fonseca na aula de rhetorica do cnilegio de Sancto AnUo, Ihe

dev^ra ultimamente uma lamanha flneza, qual a de encarregar-se da revisio e

correc^ao typographies dos volumes do Thealro de Manuel de Figueiredo, que
elle Francisco Coelho comef^ a dar i luz em 1804, e que Fonseca reviu do
tomo IV em diante aU quasi todo o xiv. (Vej. no Diceionario, tomo il, pag.

365.) Do referido folheto s6 se imprimiram cento e cincoenta exemplares, que
nSo foram, segundo creio, expostos 4 venda, e dos quaes hoje difficilmente se

encontra algum no mercado. Por elle consla, que Pedro Josd da Fonseca, na-
tural de LislxM, nasedra em 1734. (Esta data d, quanto eu posso julgar, duvi-
dosa, pois que o proprio Fonseca em uma de suas obras diz de si, one contava
22 annos no de 175^; e n'esse caso devemol-o crer nascido em 1737.) Abi se

declara que falecdra a 7 de Julho de 1816 (data que tambem nSo concorda com
os .issentos exislentes na Academia; segundo elles, m. a 8 de Junho do dito

anno).

Mai remunerado de suas tSo longas quio valiosas fadigas lltterarias, pas-
sou Fonseca a ultima quadra da vida em estado que muito se approximava de
verdadeira miseria. Uma orphS, que seus paes haviam recolhido em casa desde
inenina, e duas sobrinhas d’esta, serviram de amparo e abrigo ao respeitavel

27 .
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anriSn, em cuja cornpanliia vi\iam, tiraiidn dos escassos lucros dos (raba-

llios feininis corn (|ue alinionlal-o nos sens iiltimos annos. Sens consocios da

Academia alguin hcnriicio lire prestarain, fazendo que a expensas do cofre do

estabelecimenio s<! Die coinprasseni em 1813 os sous mamiscriptos (originaes e

Iraducffies) pela quaiitia de 330:0<M1 reis, pagos em preslafues, das quaes a ul-

tima foi por elle cobrada ern 20 de Dezembro de 1814.

A seguinte niemoria ou exposi(3o, copia da original por elle escripla em
1780, e cujo autograpbu, com oulros papeis que se Die acharam por sua morle,

deverSo exislir na llibl. Nac., onde Figueiredo os depositara para serem ar-

chivados, dara aos leitores alguma idea dos traballios emprebendidos pelo des-

velado professor nos primeiros vinte annos de exercicio; vgjamos pois coino

elle se expliua n’estas linbas singelas, Ira^adas com a caiidura e inoaestia pro-

prias do verdadeiro sabio

;

• Fedro Jose da Fonseca, professor de rhetorica em Lisboa, serve ba vinte

annos coinplelos a Sua Magesladc no exercicio da sua cadeira, tomando d'ella

posse cm Oulubro de mil septecentos e rincoenta e nove. Foi prornovido ao
dito exercicio por especial grafa de Sua Magestade sem preceder exanie, e com
e.sta circumstancia iiao existe em actual servi^o outro algum professor da sua

faculdade. Kecitou na aberlura da sua aula unia Orafio lalina, e a imprimiu,

e n’islo nao tem da mesina sorte outro egual nos professores existentes debaixo

da subordinafio a Heal Meza Censoria. O melhodo de ensinar rhetorica era

entre nos exlranho e dcsconhecido, de modo que foi elle inteiramente o crea-

dor do da sua aula, por mais nao dizer, vislo que o da sua passou a ser quasi

geral. E o crear logares de letras semnre mereceu remunerafSo de Sua Mages-

tade, como se praticou com o doutor Sianuel Francisco da Costa, socio do so-

bredito professor. (Jual baja sido o desenipenlio das suas obrigagCies, pOde cons-

tar averiguando-se. Um anno inleiro por occasiSo de passar o professor Jos6

Gaetano 3c Mesquita para o Collegio dos Nobres, e o professor Francisco de
Sales para o liairro-alto do de Alfaina, foi elle quern teve o peso do ensino de
rhetorica eni toda Lisboa. 0 numero dos seus discipulos sempre excedeu o

de cada uma d.as outras aulas da referida corte, e as vezes o de todas ellas jun-

tas. E quando Sua Magestade se serviu fazer nomeajSo de professores de rhe-

torica para todo o reiiio, os seus discipulos approvados se avantajaram egual-

meiite em numero aos de bidos os mais professores. Harissimo tem sido o exame
desde a institiiifSo das novas cadeiras, que elle nao haja feito. E em todo o
largo decurso dos ditus vinte annos iiuiica teve, nein requei-eu substitulo a custa

da real fazenda, seiiSo [kt e.spago dos dons ultimos mezes da presidencia do
Bispo de Beja, que o deslinara a outro trabalho do servifo do publico. N’esta

particulaririade se suppoe elle uiiico. Foi por conclusao o primeiro. que fer

ados de rhetorica, em que se permiltiu a qualquer pessoa poder perguntar.

Isto quanto a satisfaySo da sua cadeira

• Fiira d'ella conipoz de niandado de .Sua Magestade em menos de um anno
o pequeno Lfxicnn lalhin c porlu^urz (a) de que foi rcmiinerado. Seguiram-se

uns Elementos de poetica ib) que iiJo bavia, e eram de indispensavel necessi-

dade. Formoii a collecgSio das Orafoes seteclas de Cicero (c) por ordem do
principal Almeida, director geral dos estudos, a iMmelicio dos livros privilegia-

dos ao Collegio dos Nobres. Fez o Diccionario portitguez e latino (d) que Sua
Magestade approvou, ordenando se iniprimisse com expressa declaragSo de set

para uso das suas reaes aulas, a cujo trabalho se nao teve alten;4o, como 6
liem sabido. Besumin o QuintUiano [e] para nielbnr commodo das aulas, obra

que por si mesma teve n’ellas geral enlrada, e o publico acceitou favoravel-

(a) Vej. adiwnle o n." 3H.
Vei. 0 D.®3li

(<i Vfj. 0 n.® 343.

id) Vej. 0 n.® 3U.
If) Vfj. 0 n.® 345.
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menle. Ajunlou-Ihe depois uni Tralado de affeclos e costumei oraioriof (n), o
(jiial nada menos foi beiii rccchido. Ulliinatm'ritu esrreveii em benpfirin da iia-

vJo portu|;ueza oulro Trutndo dn sua rersifica^oo (h), e Iraduaiu di) fraiirn/, o
Diccwmrio da Fabula du inr. ('Iioinprti (o: e letn mais outro dos Aniigmdadri
prompto para a impressSo roin licom-a da Ueal .M'lza Oensoria. Do innsmo miMlo
se aclia uma traducfio sua em porliigiiez da 1‘netica de Huincio, diustrada
com copiosas lutlas e commeularios (d) pani uso das aulas. Ueixain do ciilrar

aqui, como oliras de menos porte, al(!umas edirdes de poetas porlupueres, que
elle dirigiu e promoveu (e). Tiulo islo foi feilo sein di-triniento alguin. on falta

no exercicio nunca interiupio da sua cadeira. cnrno acima lica declarado.
•0 servifo de Sua Magestade, o progresso das snas reaes aulas, e o adian-

tamento das letras na mocidade portugueza lent sidn uni tudo sobredilo o unirn

incenlivo do seu tenue prestiino. Taiilo assirii, que algumas das referidas oliras

deii die gratuilamenie aos livreiros para iinprimirem por sua conla, c de on-
Iras nem a|icnas recollieu aid agora o desuinbolco que love na sua iinpress,io.

Da real grandeza e suprcma liberaiidade da rainha nossa senhora. que implora
subrnisso e reverente, esperou sempre, e aclualmenle espera inleira reconqM’iisa

do zelo de seu palriolismo e bons desejos, ainda niesmo reronhecendo elle o
mal que os desempenhara em razio da pobreza do seu talento.— K K. M."»

Ainda ignoro o fun precise a que se encaminhava esta niernoria. e qual
foi o resultado oblido. Ja se vd que as oliras alii niencionadas foram, eoino
nSo podia deixar de ser, as compostas mi piiblicadas ate o anno de 1780. em
que a niernoria se escrevia. D ellas, e das que ainda coinpoz ou publicoii pelo

tempo adiante, vai agora a resenlia rirciimslandada, a que a exposigao prere-
deiito fica servindo em parte de comnienlario.

310) Ora^ao laliua. rrcUada na aberlura da sua aula de rhrloriea.— Vd-se
pela memoria ter sido impressa; porem d'ella luio achei ainda algiim exem-
plar.

311) Parrum l^xirnn l/ilinnm Lusitaua interprelalione adjnla, ad usiim

Liisilanorum Adolescentiiim : in lucem edilim jiissu Joseplii I Regis Fidrlissimi.

Olisipone, 1702. 4.”— KsLi primeira edigao, roinposta e public,ada cm menus
de um anno, seguiido declara o auctor, foi impressa promiscuamenle ein duas
olTicinas, nor assini o cxigir a neressid.ade do tempo, e a roiisideravcl falta que
ja fazia. iS'ao estou agora liabilitado ixafa accusar todas as |•einlp^ess^les que
da obra se tdein feito, no seculo passado e no actual. Apenas ineiicionarci por
lel-as a vista, as de bisboa, na imp. Itegia 1793, e 1807. V."— e outra feita por
diligenria do professor Miguel le Uourdiee, na T\p Fiollandiana 1819. 4.”

312) Elemenlos de Pnelica, tirados de Arisloleles, de Hnraeia, e dos mais
celebres modentos. Li.sboa, na Oflic. de Miguel .Manescal da Costa 1783. H." de
xxiv-3,‘i8 pag., e mais 7 innumeradas de indice e erralas.— .N;io traz no froii-

tispicio 0 noine do auctor; poreni vein elle assienado no lim da dediratoria da
obra a Paulo de Carvalho e .Meiuloiiga. irin.lo do primeiro marquez do I'oni-

bal.— Reimpressos, ihi, 1781.—8." Novamentc ibi, iiaTyp. Itollandiana 1804.8."

313) Orafoes selectas dc Cicero, em latiiii, coordeiiadas para uso do R. Col-
legio de Nobres.— X3o posso dar o titulo com exaclidJo, por nJo haver lido

presente algum exemplar.

314) Diccionario Porluguez e Ijnlinn. Lisboa. 1771. Pol. Ibi, 1791. I’ol.

—Vi mais uina cdiglio. Lislaia. na OHic. de. SiniAo Thaddeo Ferreira 181-3. Fob— A quinta edigSo e de 1839. Fob— Serla edieno mais rorrectn e aenrsren-
lada. Lisboa, Typ. de Jose Baptista .Vorando 18,32. Fob de viii-379 pag.

313) Jnstilulionum rketoricorum libri Ires ex .If. Fab. Quintiliano de prompt i

:

(«l Vej. 0 n." 316.

(61 Vej. on." 317.
(f) Vej. 0 n.® 3IS.

(rf) Vej. n n.®3l9.
(e) Vej. 0 d.®3^3-
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a Pedro Jotepho a Fonteea.—NSo vi a primeira edi^: ha segtinda, em Lis-

boa 1802. 8.° 2 (oDios.

316) TriUado dot affeetot e costumet oratoriot, contiderados a mpn(o da
eloquencia, dividido em anas partes. Lisboa, na Regia OIllc. Typ. 1793. 8.*

317) Tratado da versifieofM portugueia, dividido em duos partes. Lisboa,

1777. 8.° de vi-263 pa^., e mais 3 innumeradas, contendo o indice dos capi-

tulos.— Nova edi(So, ibi, 1817. 8.*— A primeira edi;io sahiu sem o sen nome.
318) Dicdonario abreviado da fabula, para intelii^encia dot poetas, dos

paineis e das estatuas, cujos argumentos sdo tirados da historia poetica
:
par Mr.

Chompri, licenceado em direito. Agora tradusido do francez em portugutx. Lis-

boa, 178S. 4.° de vii-217 pag.— bh>va edipSo : ibi, Typ. de A. J. aa Rocha 1836.
4.° de 234 pag.— Sem o nome do traductor.

319) Arte poetica de Q. Horacio Fiaeco. Epistola aot Pisoes, traduzida em
portuguez, e iUustrada com etcolhidat notas dot antigot e modemot interpretes,

e com um commentario critico tobre os preeeitos poetieos, ligbes varias e intelli-

gencia dos logares diffiadtosot. Lisboa, na Oflic. de SimSo Thaddeo Ferreira

1790. 4.* de xix-272 pag.—Corners o commentario a pag. 95, e cbega aU o
Cm do livro. A traducpSo da epistola 6 em prosa.

320) Diceionario da lingua portugueza, piMicado pela Academia Real das
Scienciat de Lisboa. Tomo i. Lisboa, na Oflic. da mesma Acad. 1793. Fol. ct.

de ccVI-544 pag.— Acerca d'esta obra, e particularmente da parte que n'ella

tomou Pedro Josd da Fonseca, acho escusado repelir agora o que ja live oc-

casiSo de expender no tomo ii do presente Dicdonario, n.° D, 70. Para la en-
vio 0 leitorque pretender a este respeito maior esclarecimento. Os autographos
do prologo e dedicatoria respectivos, da letra do proprio Fonseca, existemnoje
em men poder.

321) Rudimenlot da Grammatica portugueza, commodot d instrucgdo da
mocidade, e confirmadot com selectos exemplot de bons auetores. Lisboa, na OfEc.

de Simao Thaddeo Ferreira 1799. 8.* de xvi-353 pag.

322) Rudimentos da Orthographiamrtuguesa. Lisboa, na Oflie. de Antonio
Rodrigues Galhardo 1809. 8.* de viii-SO pag.— Tanto esta, como a antecedente
foram publicadas sem o nome do auctor.

Nos Rudimentos da Grammatica tomou especialmente por guia a Gram-
matica da lingua hetpanhola da Real Academia (Madrid, 1796. 8.*). Esta Gram-
matica, pordm, a mais um systems analogico de regras e exeroplos do que lo-

gico ; e posto que reformasse muitos abusos dos grammaticos seus predecessores,

seguiu comtudo a mesma trilha; e desamparando os principios luroinosos da
grammatica geral e razoada, multiplicou sem necessidade as regras, que podia
abreviar mais, reduzindo-as a ideas mais simples e geraes. Tal e ao menoa a
opiniSo de Jeronymo Soares Barbosa (Gramm. Phil., pag. xii.)

323) Vida do doutor Antonio Ferreira.—Occupa as pag. 1 a 40 do tomo i

da edipio dos Poemas Lusitanos do mesmo Ferreira, que Fonseca preparou e
dirigiu, dada a luz pelos livreiros Du-Beux em 1771. (Yej. no Dicdonario,
tomo I, 0 n.“ A, 68/j

Aiem das referiaas obras em prosa, deu tambem a luz em diversos tem-
pos algumas composigdes em verso. As de que tenho noticia sSo as seguintes.

324) Edoga no felidtsimo nasdmento do ter.“° Principe da Rdra.— Lo-
reno.— Lisboa, na Oflic. de Francisco Luis Ameno 1761. 4.° de 7 pag.— Fl e»-

cripta em tercetos hendecasyllabos rythmados.

325) Invectiva ou satyra contra os mans poetas. Lisboa, na Oflic. da Vinva
de Ignacio Nogneira Xisto 1767. 4.'*—Com o nome deVerissimo Lusitano.

—

Sahiu novamente, ibi, na Oflic. de Similo Thaddeo Ferreira 1785. 4.*

Esta pe(a anda tambem inserta no Patriota, jornal do Rio do Janeiro,
tomo I (1813).

326) Ode ao ifl."* e sr.*” tr. D. Thomas Xavier de Lima, vitconde de Villa-

nova da Cerveira, ministro e secretario d'eslado, etc., etc. Lisboa, na Regia Offic.
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Typ. 1777. Fol. de 3 pag.—Vi unn exemplar em poder do meu amigo A. J.

Moreira.

3S7) Salyra do Homem, compotta em franux par Boileau Despreaux, Ircu-

ladada em verso solto porltu/ues por • • • Lisboa, na OOic. de JoSo Procopio

CorrSa da Silva 1800. 8.” dc 78 pag.— A versao da salyra, quo comprehcnde
453 versos, Finda a pag. 17 : segue uepois um ampio e eruditu eommentario do
traductor, que se mostra bom philologo, e iniii versado na leitura dos nossos

anligos classicos. As minhas inuucjdes, que poucas vexes falham, me levam a

crer (embhora nto possa affirmal-o como certo) que este trabalho anonymo e

de Pedro Jose da Fonseca.

Advirla-se uue a traducfSo aqui descripla e inteiramente diversa da oulra,

que em 1827 publicou da referida satyra o falecido visconde de Villarinho de

S. Romlo, A. L. B. Ferreira Girlo. (Vej. no Diceionario, lonio i, n.» A, %7.)
Completarei agora esta resenha com a dos inedilos de que acima fix men-

(io. Existem elles ainda bem conservados, e escriptos inteiramente por letra

do incansavel Fonseca, do que dou testemunho, porque todos vi, e examinei

miudamente ha alguns annos na livraria da Academia onde se acbam.

CaTALOOO DOS MANL'SCRIPTOS QUE O PROFESSOR PeDRO JoSE DA FoNSECA, SOCIO

DA Academia Real das Scie.ncias, vendeu a mesma Academia. (Copiado do
autographo, por elle escripto, que se conserve no archivo da sobredita.)

328) Entrelenimento de carta lifdo sobre assiimptos moraes, hisloricos e lit-

terarios, com escoUta extrahidos e compUados de boas auclores portuguezes e es-

trangeiros.— Sim 4.“ 4 tomos.

329) Passatempo proveitoso.—Em 4.° 2 tomos.

330) Os historiadores portuguezes nolados de varies erros, enganus, des-

cuidos e omissiies, em que incorreram, segundo as observag^ feitas por crilicos

judiciosos, a fim de que a stwi leitura seja proveilosa e livre de duvidas.— Em
4." 2 tomos.

331) Diceionario abreviado das antiguidades
,
para serrir d intelligencia da

historia antiga, lanto sagrada como profana, e a dos auclores gregos e latinos;

traduzido do francez em porluguex.—Em 4.° 2 tomos.

332) Diceionario das antiguidades de Portugal, para serrir a inielligeneia

da historia antiga d'esle reino.—Em 4.“. 2 tomos.

333) Catalogo ecclesiastico e chronologico, no qual summariamente se in-

dica a inslituigdo primitiva das festividades e reremonias da igreja catholica; as

epodtas da canonisagmi de alguns sanctos modemos, e dos conctlios geraes; a
fundofdo das prtneipoes orders militares e religiosas ; o prineipto dos scismas e

das h^esias, etc.— Em 4.“ 1 tomo.

.

334) Promptuario de apophtegmas e dictos senteneiosos, moraes, instructi-

vos e graeiosos, tanlo dos antigos como dos modemos, promiscuamente em cen-

turias, para fazer a sua leitura mats commoda e deleilavel. Primeira e segunda

parte. — Em 4.° 2 tomos. Cada uma das partes consta de cincoenta centurias.

335) Relagao verdadeira dos trabalhos que o gorernador D. Fernando do
Souto, e certos fidalgos portuguezes passaram no descobrimento da provincia da
Florida. Agora nocamente feita por um jxdalgo d'Elvas .—Em 4.° 1 tomo. Co-
pia do impresso, hoje rarissimo. (N’esta obra nada mais ha de Fonseca que o
trabalho manual da copia. 0 livro acha-se hoje reimpresso pela Academia, por

um exemplar da edi^tlo antiga. Vej. no Diceionario, os arligos Fernando do
Souto, e Ae/ofdo do descobrimento da Florida, etc.)

336) Obras do Diabinho da mdo-furada, para espdho de sens enganos e

desengano de seus arbitrios. Palestra moral e prophana, a onde o cun'om aprende

para a doutrina dictames, e para o passatempo recreios .—Em 4.° 1 tomo.

337) Conversacbes de Pnocion sobre a relacao da moral com a politico: tra-

duzidas do grego de Nicocles por mr. o Abbaae de Mably, com varias notas, e

agora trasladadas do francez em linguagem portugueza .— 1 tomo.
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GOS) Comtilerardes sobre os costumes do secuio passndo, on decimo-uilavo:

por mr. Dudos. A^ora Iraduzidas do francez em porliiguez .— I tomo.

H39) 0 commercio e o gorenio, considerados relalicamente urn ao oulro:

(dira clementar: por o Abbade de Conddlae. Traduzida do fraiieez em portu-

guez.— 1 tomo.

340) Primeira parte das chronicas dos rets de Portugal, reformadas pWo
licenceado Duarte Sunes do Leao, dcsembargador da Casa da Suppiicat;do, e

reimpressas agora com o addilameiita de notas criticas, e o de um resumo tio

/im de qualqurr d’ellas, cm que se recnpdam os sutcessos mats notaveis da hislo-

ria portugueza alii dectarados on omittidos. .4 reimpressuo dece fazer-se em dous

lomos de 4.“, ou de 8.“— 2 toinos.

341) Priiicipios da lilteratura, por mr. o Abbade Batleux, compostos na
lingua franceza e traduudos tia nossa rulgar, para uso e instnicfdo da moci-

dade portugueza. com as miidanfas a isso accommodadns.— Cinco tomos.

342) t) Liixo: disserta^do formada das opinides de rarios auctores a fa-

vor, e contra esie assumpto moral e politico.—Um volume.

343) Pensamentos de Cicero. Iraduzidos do latim cm linguagem portugueza,

para serrirem d educagdo da mocidade. — Um tomo.

E cum istu concluc o catalogo aiitograplio. e.scripio do punhn de Fonseca,

tendo por seu remate o.s seguinles versos, tragados egualmente de sua inSo:

• Apraicr sempre a todos e tdo duru,

(}ue parece inipossivel; os melhores

Contenlar e apraier he o mais seguro.»

(e. A, CSVISHA, EriST. III.)

Ao que se accresceiitoii a seguinte declaracJo, por letra diversa;

oVierain mais. alein das que ticani apontadas:

Escolha de poesias allevtas, traduzidas do francez em portiigues.

Horn tragedia intitulnda : Uoitado aquelle que devc, pnis quern deve sein-

pre paga. »— Parece copia de impre.s.so.

Atguns apontamentos de palavras para o «Diccionario».

PEDRO JOSE MARQUES, do quern nSo ohtive ale agora noticias in-

dividuaes.— E.

344) Diccionario geographiro abrerindo das oito prorincias do reino de
Portugal e Algarves. Porto, 18153. 4.” de 291 pag.

Sao live opportunidadc de ver algum exemplar d’esta obra, que afionas

conliefo por vel-a aiiimnciada a vcnda nas lojas de livreiros pelo pre9o de
720 reis.

PEDRO JOSE PEZERAT, Engenheiro civil da Camara Municipal de
Lisboa; cuja naturalidade e mais circumstancias pessoaes nSo live ainda modo
de averiguar.— E.

34.*5) Memorin addicionat d proposla feita por Franciseo Martin, sobre o
ahasleeimento de aquas da ridadr de Lisboa. (Tern a data de 24 de Julbo de
1847.)— E no flm : Lisboa, Typ. de J. B. Morando 1847. Fob de 4 pag. — (Vej.

Carlos Ribeiro, e Antonin Carralho.J

346) Dados e estudos para um projecto de abastecimento de aguas, e sua
distribuifdo em Lisbon, mnndados confeccionar e puhlicar pela Camara Muni-
cipal da mesma cidade. Lisboa, Typ. do Jornal do Commercio 1835. 4.° de 64
pag., acompanhado de 3 mappas e 3 eslampas lithographadas, sendo uma d'es-
tas a Ptanta da distribiiigao das aguas em Lisboa.

Creio ter visto puhlicados mais alguns escriptos seus de assumptos cor-
relativos, dos quaes comtudo me faltou occasiSo para tomar nota. Do que mais
possa accrescer dar-se-ha conta no Supplemento final.
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FK. PEDRO JOSE PIRES, Franciscano da confiiegaf.lo da lerceira

Orderii; dislingiiiii-su no exenicio do niinistprio do pulpilo, segundo aflirma
Fr. Vicente Salsado no Citlalogn inaniiscripto dos Kseriptnres da referida Or-
riem.— (’.rd-se qiie frtra natural dc Lislioa, pnrein fni ediicado em Londres,
d'onde voltou para Portugal qunndo coiitava doze annos de edade. N. eiu l/.'id,

c in. no ronveiito de Almodovar a 12 de Seplembro dc 1780.

NSo cnn.sta qiie deixasse alguni escrifilo iinprcsso niais que o scguinte;

.V»7) Ihseurso ein lingua ingleza, coin versao na portugueza, recitailo no
dia da iiiaiigiiraeao da estatua d’ei rci 1). Jose I.— Fate discurso anda com oii-

tras pefas aiialogas no livro Academia etc. (Vej. Diccionario, lomo i, n.“ 7.)

PEDRO JOSE SEPPICO DE MORAES, Mofo da camara do infante

D. Francisco, irinJo d’el-rei D. JoSo V. — Parece haver sido natural de Lislioa.

posto que Barbosa nada diga a esse rcspeilo na lUbi, onde tambem deixou
omissa a data do nascimento, e talvez a do obito, se acaso esle se realisoii,

como jiilgo provavol. antes dc 1700.— E.

d48) Cotlecfdo polilica de rnrios npophlheamas. Parte primeira. Lisboa, por
Antonio Pedroso Galrao 1720. 8."— F segnnda vcz, ibi, na Offic. Augustiniana

I7:i2 iUarbusa diz 17.'!.'!). 8." de xvi-28:i-291-;M2 pag.

Cotlecfon mural de rarios apophthegmas. Parte segunda. Lisboa, por .Anto-

nio Pedroso Galrao 1720. 8.”— Ibi, na Offic. .Augasliniana 1733. 8.“ de civ-27'J-

2!l2-280pag.

S^iliirani rcunidas ainbas as partes, com a indicafdo de Novamenie impres-
sas, correctas e dliistradas, Coimbra, na OITic. de Francisco de Oliveira 1761.
4." 2 tomos, com vn 1-462 ]iag., e viii-464 pag.

Usta eili^.lo de quarto C s«‘ni diivida preferivel cm fodo o sentido as de oi-

tavo. Oiino a obra nao entrou no chamado Calalogo da Academia, tern tido

ponra eslimac,1o. Creio que o pre?o dos cxemplares d'essa ultima edifao nSo
fia passado de 1:200 rdis. e miiitos lilem sido coniprados por quantias infe-

riore.s.

• PEDRO JOSE TEIXEIRA, cujas circumstancias individuaes nio vie-

ram por ora an meu coiibeciinento.— E.

.1411) 0 pitder da Kalureia, ou a honra premiada e a imprudencia punida.
Drama em guatro uctot. Itio de Janeiro, Typ. de Laemmert 1848. 8." gr. de

62 pag.

l)iz o auctor • ser esla a sua primeira publica^ao littcraria «.

PEDRO LOBO CORREA, EscrivSo da Contadoria geral da Guerra,
etc.— Foi natural de Lisboa, c in. a 30 de Janeiro de 1708.— FJ.

.330) Senliiiella contra judeue, pnsta em a torre da igreja de Deus, etc. Tra-
diizida do easlelhano. Lisboa, por Joilo GalrSo 1674. 8.“— Xovamente, Coim-
bra, por Jose Anilines da Silva 1710. 8.* de 224 pag.— F lerceira vez, Lisboa,

por Pedro Ferreira 1748. 8."— Obra completamente esquecida, apezar das siias

tres edicOcs.

3.31) Nascimento, rida e morte admiraveis do grande serro de Deus, Gre-

gorio Lopes, natural da villa de Linhares: composto pelo licenceado Francisco

Losa, traduzido na lingua portugueza, e acerescentado o fim e primeira capitulo.

Lisboa, por Domingos (^meiro 1675. 8." de xxiv-300 pag., com um retrato

de Gregorio Lopes.

Tenho um exemplar d'este livro, comprado por 300 r^is. S3o pouco vul-

gwes; e fanlo assiin, que esbi versao escapoii .ao conhecimento de Ternaux-
(Tompans. que nSo a nienciona na sua Dim. Americaine, com quanto ahi ap-

parofa descripto o original easlelhano.

332) Intrnducedo a rida devota de S. Francisco de Sales: traduzida em
portuguez. Lisboa, por Miguel Manescal 1682. 4."— Sahiu sem o nome do tra-
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doctor. Por falta do opportnnidade deixei atd agora de confirontar esta edipio

com a de 1784 (Diceionario, tomo iii, n.° I, 139), a fim de veriOcar se a ultima

i mera reimpresstio da oulra, ou se 6 em realidade versto diverse da mesma
obra.

353) Vida de AdSo, e orofOei contra as lempestades. Lisboa, 1682, e Coim-
bra 1709. 8.°— Estas indica(0es sdo dadas pela Bibl. de Barbosa, pois devo cori-

fessar que ainda nSo encontrei tal obra. Pordin do qiie diz o auctor no prologo

da Vida de Gregorio Lopes collijo que elia esiava ji publicada iquelle tempo,

e por conseguinte em 1675, ou ainda antes.

PEDRO LOPES DE SOUSA, ou Como escreviam os nossos antigos,

PERO LOPES DE SOUSA, nascido nos primeiros annos do seculo xvi, e

irmSo mais novo de Marlim AfTonso de Sousa, 13.° governador que foi da
India portiigueza. Pero Lopes teve o fOro de FIdalgo da C. R.: acompanhou
ao Brasil o dito sen irmSo na armada que sahiu de Lisboa em 1530, de cuja

derrota escreveu o roteiro abaixo mencionado. Foi donalario de Itamaraca e

Sancto Amaro, etc. Nomeado CapiUo-mdr de seis naus para a India em 1539,

e tendo chegado a Goa em 10 de Septembro d'esse anno, ao fazer-se de volta

para a Europa, perdeu-se na paragem de S. Louren;o (hoje Mad^ascar).Vej.
a sua biograpbia pelo sr.Varnhagen, na Revista trimensal do Insliluto, tomovi
(1844), pag. 118 e seguintes.—0 roteiro da viagem ao Brasil, obra desconhe-
cida de Barbosa, c de todos os nossos bibliographos, foi descoberto e publi-

cado em 1839, pelo referido sr.Varnhagen, com o titulo semiinte;

354) Diario da navegaguo de Pero Lopes de Sousa. 1530-1532. Publicado
com documentos imporlanles, pela maior parte copiados dos autographos da
Torre do Tombo ; exomado de etucidagdes e notas, nas quaes se tracta do des-

cobrimento do Rio de Janeiro, Rio da Praia, e ilha de Femdo de Noronha;
discute-se a questao de Amerieo, etc. etc. Precedido tudo das vidas dos dous
irmdos, etc.— Este d o titulo, tal qual se acha na capa da brochura dos res-

pwlivos exemplares. No rosto pordm da obra Id-se elle de inodo algum tanto
diverso, a saber: •Diario da nategagdo da armada que foi a terra do Brasil
em 1530, sob a eapilania mdr de Martim Affonso de Sousa, escripto por seu
irmdo Pero Lopes de Sousa

;
publicado por Franciuo Adolfo de Vamhagen etc.

Lisboa, Typ. da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos uteis 1839. 8.* gr.

de xxiv-i30 pag., a que se seguem mais quatro innumeradas conlendo a lista

dos subscriptores. Adornado com um retrato de Marlim Alfonso de Sousa.

—

Os exemplares d’esta edijdo foram vendidos avulso pelopre(o de 1:440 rdis.

— Sahiu em segunda edi;2o, Rio de Janeiro, Typ. de Freitas Guimaries & C.*
1847. 8.° gr. Por ordem e a expenses da Assemblda provincial de S. Paulo.

—

D'esla diz o sr. Vamhagen que sahiu inferior a primeira, tendo sido feita sem
sua participa(ao ou conselho, e sem atlen^So ao que elle proprio pedira na
Adverteneia preliminar da 1.* edi(3o a pag. xxiv.

Sahiu o Diario pela terceira vez incorporado na Revista trimensal do
Insliluto, onde occupa de pag. 9 a 111 do tomo xxiv (1861), servindo-Ihe de
prologo uma carta do referido sr. Vamhagen a redac^ao. Ahi se dd conta das
mudan;as ou allera(5es feitas n'esta ultima edifdo com respeito a primeira, de
mixtura com algumas reflexdes e rectificajdes. 0 iilustre publicador termina
assim a sua carta

:

« Ndo devo dissimular que este escripto, alias importantissimo para a bis-
toria dos descobrimentos maritimos em geral, e mesmo para a historia patria
a algims respeitos, perdeu em relagdo a esta ultima, pelo apparccimentode ou-
tros documentos, uma parle da maxima valia que tinha no momenlo em que
viu pela primeira vez a luz. 0 seu simples apparecimento rasgou entdo de urn
jacto paginas e paginas de intenninaveis conjecturas de Fr. Gaspar e de Ja-
boaUo (cujos escriptos, no estado actual da critica historica, mais podem indu-
zir o principiante em erros, do que servir a guial-o), e tirou toda a duvida
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icerca da existencia do Caramaru, o que depois se elacidou melhor por novas
provas. Aid esse apparecimento nenhum outro documento tinha lanfado mais
lux sobre varias questdes intrincadas da primeira epocha da nossa historia,

por quanto serviu de esclarecer mn periodo de mais de vinte annos d'ella,

quando a carta de Pero Vaz de Caininha era apenas revela^ao do que se pas-

sara durante diasl. .. . Etc. etc.>

Na BM. Atiatique de Ternaux-Compans, sob n.* 348 encontra-se descripta

:

Mittoria do prtmet'ro cerco de Diu, que os lunos pozeram a esta forlaleza, por
Pero Lopes de Sousa, Coimbra 1S55.— NSo sei onde aquelle, aliis illustrado, e

uuasi sempre exacto bibliographo, acliou noticia de tal obra, que jamais po-
deria ter por auctor Pero Lopes de Sousa, sendo este falecido pouco depois
de 1539, como acima se dissel Provavelmente houve aqui equivocafio, pro-

veniente da similhanpa de nomes em idenlidade de assumpto, querendo lal-

vez alludir-se i obra de Lopo de Sousa Coulinbo (Dicciouario, tomo v, n.* L,

129) impressa em Coimbra em 1556.

PEDRO LUIS NAPOLEAO CHERNOVIZ, Cavalleiro da Ordem de
Christo no Brasil, Doutor em Medicina pela Eschola de Montpellier ; Membro
da Academia Imperial de Medicina do Kio de Janeiro, correspondeiile da So-
ciedade das Sciencias Medicas de Lisboa, e de outras Associa^Oes scienliGcas,

etc.— N. no reino da Polonia em 11 de ^ptembro de 1812. Em consequcncia
dos successos desastrosos que cniutaram aquelle paiz na guerra de 1836, e de-

pois de mallogrados os eslor^os emprehendidos para restaurar a liberdade e
independencia nacional, teve de sahir da patria, como tantos outros; e aco-

Ihendo-se a Franca, cursou a hi os estudos medicos na EUchola de Montpel-
lier, que Ihe conferiu o grau de Doutor em 1837. Passou afrequentarportres
annos successivos as aulas e hospitaes de Paris, e no de 1840 transferiu-se

para o Rio de Janeiro. Exerceu durante quinze annos n'esla capital a clinica

medica com muilo credito e vantagem, publicando n'esse intervalo as duas
obras abaixo mencionadas, as quaes obtiveram uma acceitafSo nSo equivoca,

demonstrada pelas suas repetidas edifdes. Em 1855, carecendo de algum des-

can;o ap6s tantas fadigas, retirou-se para a Europa, e estabeleceu a sua resi-

dencia em Paris, onde vive em casa propria (rue ba.sse-de-Passy, 10 bis), dedi-

cando-se excinsivamente 4 litleratura medica, e cultivando com maior assidui-

dade c predilecfio a portugueza. As suas obras ate agora escriptas, e publicadas

n’esta lingua, sSo

:

355) Formulario ou guia medica, que contem a descripfdo dos medica-
merUos, suas propriedades, suas doses, as molestias em que se empregam ; as

plonlas medianaes indigenas, e as aguas mineraes do Brasil, de Portugal e de
outros poises da Europa ; a arte de formular, a escolha das melhores formulas,

muitas receitas uteis nas artes e na economia domestica, etc. etc. Quinta edifdo

revista, correeta e assgmentada. Paris, na Typ. de Rianoux 1860. 16.* gr. de
xn-754 pag., e mais uma que contem o indice methodico das materias.

Eista ultima edi(So, superior 4s anteriores em esmero typogranhico, revisla

com todo 0 cuidado, e fructo de vinte annos de pratica e estiido, k (diz seu auctor

no prologo) • um resumo do estado actual da sciencia medica e pharmaceutics »:

nSo menos proprio a servir de guia aos facultativos no tractamento das moles-

tias, que aos pnarmaceuticos napreparafio dos medicamentos. Eis aqui a'dis-

tribuifSo das materias: l.° Considera^des sobre a arte de formular. 2.° Descri-

pfio das formas pharmaceuticas dos medicamentos. 3.* Tabella comparativa
dos pesos usados no Brasil com os decimaes. 4.° No;des sobre o areomelro.
5.* Taboa comparativa dos tres thermometros. 6.* Formulario, no qual se des-

crevem por oi^em alphabetica lodas as substancias empregadas na medicina,

etc. 7.* Receitas diversas, uteis na pratica das artes e na economia domestica.
8.° Embalsainento. 9.* Indice alphzMtico francez e portuguez das substancias

roedieinaes simples. 10." Classi6ca(4o dos medicamentos. 11.* Memorial thera-
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pentico, ou indica^ao dos divcrsos ineios empregados no Iractamento das uio-

leslias. Scguem-se dous indices a Iphalwlicos, um indicalivo dos nomesdos au-
ctores de quern se acliani formulas no Fnrrmdario, com a designafio d'cssas

formidas; outro contendo a indicavlo de todos os agentcs tncdicinaes, de to-

das as formulas, e de todos os ohjectos de quc tracb o livro. 0 quc diz res-

pcito as aquas mineraes de f'ortuijal, e de otdros poizes da Europn. 0 uma das

anipliafOes feilas na presente ediqao, mds nSo cxistia nas precedentes.

D'estas sahiram, a primeira no Rio de Janeiro, Typ. Laenimert 1841, dc
CIO pag.; segunda, iln, IHiC; terceira, ibi, 18,‘>2; qiiarta, ibi, 185C, de vnt-668-

4 pag.—Os srs. Laenimert silo egualmente no Brasil proprielarios da quinta

edifio, por contracto que lizeram para esse Cm coni o auctor.

doC) Diccionarin de Medicina popular, em que se descreivin, u'umn lingua-

gem accommodada d intelligencia das pessoas estranhas d sciencia medico, os si-

gttaes, as causas e o Iratamenlo das moleslias: os soccorros que se decern preslar

nos accidenles graces e siibilos, como nos afogados, asplii.riados, assombrados de

raio, as pessoas mordidas por cobras renenosas; nas perdas de snngue. nas con-

vulsdes das creanras: us conselhos para conservar a saude: a prepara^do dos

remedios caseiros, as plantas nieis e renenosas; e niuitos objeclos das sciencias

accessorias da medicina, que sdo de uma applicafuo usual e qualidiana. Terceira

edifdo mais correcin, e considerarelmente angmentadapelo auctor. Com duzen-

tas irinta e unia esimnpas inlercaladas no lerio. I'aris, Typ. de Julio Claye 18C2.
— Em casa do auctor, rua basse-de-Passy. 10 bis. 8.” gr. 8 tonios com xii-603

pag., iv-560 pag., e iv-CC4 pag.— No comefo do tonio i se acbam, aleni do
prologo do auctor na presente edi;Jo, reproduzidos os que baviam precedido

cada uma das anteriores. 0 tomo ni contein de pag. 636 ate 664 um iiidice ge-

ral alphabetico de todos os artigus ou niatorias comprehendidas nos tres vo-
lume.s.

As edifOes anteriores d'esta obra, ainbas feilas no Rio de Janeiro, .sahi-

ram: 1.* na Typ. Imp. e Const, de J. Villeneuve & C.' 1842-1843. 8.° gr. 2 to-

mos, com xi-460 pag., e 488 pag.— A 2.“ na Typ. I’niv. de Laemmert 1831.
8.“ gr. (com a indicaqao de correcta e consideravelmente augmentada) 3 lomos,

com xij-480 pag., iv-496 pag., e iv-4i.')2 pap.; aconipanhadas dc cinco estam-
pas lithographadas.— Consta-ine que a primeira edifSo elaborada quando o
auctor estava ainda pouco versado na lingua portnpiieza, fdra revista, e emen-
dada n'essa parte peio sr. dr. Joaquim Caetano da Silva. (Vej. no Diccionario,

tomo IV, pag. 72.)

0 Diccionario dr Medicina Popular, util para todas as classes de leilores,

e obra de summo proveito para os fazendeiros do Brasil, e para os capiUes de
n.ivios, nilo menos que para todas as pessoas que vivem fOra do povoado e
longe dos soccorros medicos. IKslinado a dilfundir os bons preceitos da hy-
giene, a precaver o publico contra as embustes do ch.arlatanisino. a destruir os
erros populares nocivos a saude, a inculc.ar o que se devc fazer nos acciden-
tes subitos, e qual o tractainento appliravel em occasides urgentes, e iia falU
dc profes.sor, acha-se elaborado por modo que parcce satisfazer cabalmente a
estas indicafiSes. 0 auctor procurou ser conciso, claro e intelligivel, guardando
a distincfao necessaria entre o que as pessoas nAo iniciadas na .sciencia me-
dica devcm saber, e o quc seria inutil, e lalvez perigoso. qiierer ensinar-lhes.

cste o juizo que vi fazer da obra a individuos competentes.
D'ambas as referidas obras possuo com o devido .agradecimento bellos e

magniCcos exeniplares, que .si*u auctor se dignou de onertar-me, favoreccn-
do-me juntamente com a sua honrosa e preslavel correspondencia : bem como
outro an obra seguinle, (|ue piiblicou j.4 no anno corrente:

357) Hisloria natural para meiiinos e nieniiias, ou brere dcscripfio de mui-
tos animaes e regelaes, ertraliiila das obras de Bujfon, Curier e oiilros nalura-
listas, e adequaaa ao uso da mocidade. Com cento e cincoenta e guatro estam-
pas intercalMas no texto. Paris, na Livraria dc Bey e Belhate 1862. Impressa
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na Typ. ile Julio Clave. 8.” gr. ile iv-17(j pag.— EdieSo mui nitida, em excel-

lenle papel, etc.— Com a seguinte advorti;nna prelimiiiar: «0 liin d’cste livro

e dar nofties de hblori.i ii.atiiral aos nietiiiitis e meiiiiias de .v?te a quiiize an-
nos, por meio de iima explica^alo facil e attractiva. i-J a instrucfdo mediante o
rerreio.

•

Vej. a respeito do auetor e das suas obras uma breve nolicia na Potitica

Liherat, n." 47.1 de 4 de Dezcmbro de 1861.

FK. PEI>RO DE MAGALUAE8, Uiuninicano, Doiitor em Theologia,

Deputado do Cuiiselbo geral do Saiicto Oflicio, e serviu por algiim tempo inle-

rmamente de Iiiquisidor geral.— N. na villa de Torres-vedras, e m. em Lisboa

a 11 de Fevereiro de 1676, cnntmdo dVdade 81 annos.

Das suas obras tbeologira.s escriptas em lalim, e accusadas na liibl. Lut.

n3o me farei cargo no Ihcrionarto, pelas razdes expemlidas em priticipio, e

que tenho geralmente seguido, na coiiformidade do piano que adoptara por
mais convenienle, e que era talvez o unico exequivel.

0 erudito professor I’eilro Josi^ da Fonseca no Cataloqo dus Auctores que
antcpoz ao Uiceioiiario da linqwt povluijiieza

,

tomo i, piiiilicado pela Acade-
mia, sustenia a nag. cxcv que Fr. I’edro de -Magalhaes fora o verdadeiro tra-

ductor da f'ida do bfato llniyiqur Suso, que, segundo elle, um errado precon-
ceito fizera altribuir a Fr. Luis de Soii.sa, conendo impres.sa sob o seu nome
dcsde 1642. As razdes adduzidas por elle para fundamenlar esla sua opinido,
reduzem-se a duas: 1.* A cetisura ou (|ualilicafao de Fr. .Antonio das Chagas,
inserta no proprio livro, na qiial se declara em tcrnios positivos "que a obra
fdra traslauada em portngnez prio rei errndo P. Fr. Pedro de ilniialhues-

:

2.“

que o traductnr, quern qiier que seja, falando no prolugu de Surio, diz que esie

escrevdra a vida do Suso no anno do senhor 1656, -que fazem hoje prrio de
cem annoj;« e que este perln nao pode convir eni tempo ao supposto tradu-

ctor, falecido em 16.12, c s6 sim ao verdadeiro, que vivia em 1642, quando a

versao foi irnpres.sa, etc.

Nio pretendo dar nem lirar forca a estes argumentos. Ja no artigo Fr. Luts

de Sousa (tomo v, n.* L, 78H(, expuz o que bavia no assumpto, e as duvidas
que se suscilavarn. Comtudo, ndo ileixarei agora de ponderar uina circumstan-*

cia, quo os leitores tnmarSo na consideracio que bem quizerem: 6 que Bar-
bosa, a quern nSo era desconbecida a Vn/n do Suso, e conseguintemente a cen-
sura de Fr. Antonio das (diag.as, nSo tivcs.se a auctoridade d'este por suOiciente

para descrever tal obra enire as de Fr. I’edro de .Magalhaes, antes pelo con-

trario a collacas.se no artigo Fr. Luis de Sousa, juntamente com as mais do
chronista dominicano.

PEDRO DE MAGAI.U.AE8 DE GWD.AVO, natural da cidade de

Braga, lido por insigne humanista c Ikiiii latino. Consta que .assislira no Brasil

durante algums annos. Das datas do seu nascimento e morle nada ha por ora

averiguado.— E.

368) f’C) Historia da proiiincia sde/a Cruz a que ndgarmele chamamot
Brasil: feita por Pcro de Maqalliaes de Gandaro, airigida ao muilo lilt snr

Dom Lionis P.“ gouernador que fog de Malaea y das mais partes do sul na In-

dia.— .A subscripf.Ao diz o seguintc: Imprrsso em l.isboa, na Ofjkina de An-
tonio Goiifalrcz, anno de 1576. 4."— Consta de 43 folhas numeradas em uma
s6 face, e mais 6 sem nunierafdo, que comprehendem o rosto, dedicatoria e

prologo. A porlada do frontis|iicio C aiierta a Iwril, juntamente com o titulo

supra, em que se acham estampadas as annas dos Pereiras. 0 auetor conta a
historia do descobrimento do Brasil por Pedro Alvares Cabral, e enira em se-

guida n'algumasparticularidades, com respeito aos costumes dos indios, e 4 his-

loria natural do paiz. Nicolau Antonio menciona a data d’esta edi^aio como
de 1573, no que de certo se enganou.

Digitized by Google



430 PE

K livro de extrema raridade; o sr. Fi^iAre indica a existencia de dous
excinplares (os unicos conhecidos), um na livraria de Mr. Ternaux-Compans,
e outro na Bilil. Publica do Hio de Janeiro.'

For esle segundo exemplar sc fez da obra uma segunda edi^o no Rio de
Janeiro, ein 1858, e sahiu incorporada no tomo xxi da lirrista Irimensat do In-

slituto, de pag. 367 a 430.

N'psse mesmn anno 1858, a Academia R. das Sciencias de Lisboa puhli-

coii por sua parte outra reimpressiio do inesmo livro, coin titulo conforme ao
da edi(So de 1.576; servindo para a nova uma copia manuscripta que da an-

tiga existia na livraria do extlnrto convento de Jesus. Esta nova udi;Jo no for-

mato de 4.°, comprehende xx-68 pag., e uma estampa lithographada. E o n.* in

da CoUecfSo de npusculm reimpressos relativot d hittoria das navegofdes, nagens
e conquislas dos porluguezes. etc.

A nova edi^io do Rrasil deve portanto considerar-se mais correcta que a
de Lisboa, visto ser feita sobre um exemplar da primeira edi(So, e a outra

sohre copia manuscripta, onde como de costume 6 provavcl que existissem al-

guns erros.

Ternaux-Compans fez uma traduc(Ao d’este livro de Gandavo, servindo-se

para isso do exemplar que possuia; e essa traduc^o parece ser a primeira

que da obra se tentou na lingua franceza. (Vq. a Bibl. Americaine do mesmo
auctor.)

359) Tratado da terra do Brasil, no tfuai se content a informofSo das eou-

sas que ha n'estas partes.— Sahiu pela primeira vez no tomo iv da CoHecfiio

de Noticias para a hist, e geogr. das nagoes ultramarinas, publicada pela Acad,
das Sciencias, 1826. 8.*

Francisco Freire de Carvalho, no Primeiro Ensaio sobre Hist, litter, de

Portugal, inadvertidamente se enganou a pag. 348, julgando ser este Tractado

inera reimpressiio da llistoria (n.° 338). Bern podera poupar tal equivoea^Ao
se atlentasse em que no tomo iv para a Collect de Noticias ha pouco cit^a,

claramente se mostra a falta de identidade, declarando-se que o Tractado i
inteiramentc diverso da Historia, sendo aquelle impresso pela primeira vez em
1826 na citada collec^o.

360) (C) Regras aue ensinam a maneira de escreuer a orihographia da
lingoa portuguesa, com hum Dialogo que adiante se segue em defensam da mesma
lingoa. Lisboa, por Antonio Gonsalves 1574. 4.'’— Ibi, por Belchior Rodri-

gues 1590. 4.°— A Bibl. de Barbosa aponta ainda uma terceira edifAo feita era

LisW por Alexandre de Siqueira, 1592. 4.*— NSo sei o que haja n'isto de
verdade, porque de nenhuma das tree edi(5e$ mencionadas logrei ter presente

at^ hoje algum exemplar.

Segundo vejo do que escreveu Manuel de Faria e Sousa nos seus Com-
meulamos as Rimas de Camdes, tomo iv, parte 2.*, pag. 30, o dialogo da per-

fei(Ao da lingua passa-se entre um castelhano e um portuguez, por nomes Fa-
lencio e Petronio, disputando ambos entre si acerca da vant^em dos dous
idiomas. A final fica veiicido o castelhano, reconhecendo a superioridade do
seu contendor. >Ni podia ser menos (diz Faria, ao que parece, mui judiciosa-

mente), pues el auctor era portugues, como tambien no podra ser menos de

quedar vencido el portugues quando otro castelhano fuera el autor del miesmo
argumento.

PEDRO MANUEL DO 80VERAX, de cujo esiado, patria e mais cir-

cumstancias nSo hei noticia alguma. Vivia nos fins do seculo xvii e principios

do seguinte.— E. ou publicou;

361) Reclamo da convenieneia e cultura de amoreiras e seda, compendiada
da true escreveu o P. D. Raphael Bluteau, derigo regular, etc. Lisboa, por Ber-
narao da Costa de Carvalho 1701. S."—Transcrevo este titulo tal como o acho
na BiN. Lus., pois declaro que nSo eneontrei aid hoje algum exemplar de ai-
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milhante obra. De assumpto anatogo vej. no Diccionario o artigo Luh Waller

Tiaelti, e os outros ahi cilados.

P. PEDRO MARGALHO, Presbytero secular, Doutor cm Theologia e

Philosophia pela Universidade de Paris, c formado em Direito Canonico pela

de Salamanca. Foi Reilor de urn Collegio em Hespanha, e chainado depois por
el-rei D. Joiio III pra a Universidade de Coimbra, ahi regeu a cadeira de prima

de Theologia. Foi mestre do infante 1). Aflbnso, irmSo do dito rei, e de seu fi-

Iho natural D. Duarte ; Conego na Cathedral d’Evora, Prigador d’el-rei, Desem-
bargador do Pa^o e Prior da egreja de Veiros.— Foi natural da cidade d’Elvas,

segundo diz Barbosa; e m. em Evora no anno de 15S6.

Al^m de duas obras latinas que compoz, e que sSo hoje de maior rari-

dade, cujos titulos podcm ver-se na Btbl. Lusit., escreveu em portuguez, con-
forine ahi inesmo se declare

;

362) Dedarafoo eiptrilual dos mysleriot da missa. Evora, por AndrC de
Burgos . . . 16.°— Novamente, ibi, por Martim de Burgos 1589.— Ibi, pr Ma-
nuel de Lyra 1597. N’csta ultima edi;io sahiu, dizem, com o titulo: Tralado

dos tmsterios da missa, muito devoto e proveiloso para todo o fiel christdo.

I^ndo a obra vindo 4 luz sem o nome do auctor, que a compuzera de
mandado de D. Joio de Hello, arcebispo d'Evore, deu isso logar a equivocapso

de Barbosa, que no tomo ii a attribue ao proprio D. JoSo de Mello, dando-a aiUs

no tomo III em nome de Pedro Hargalho.— Aquelle erro passou como de cos-

tume pra o pseudo-Coto/ogo da Academia, apparecendo n'elle a Declarofdo

sob 0 nome oo dito arcebisp, que de certo nSo fdra o seu auctor. (Vej. no
Diccionario, tomo in, n.° J, lOW.)

P. PEDRO DE SANCTA MARIA, Conego secular da congregagSo de

S. JoSo Evangelista, chamado pr antonomasia o Padre da Doutrtna, porque
a explicava nas pragas e ruas publicas, aos meninos e aduitos que queriam
aproveitar-se do seu ensino. Foi natural de Braga, e m. no Convento do Porto

a 10 de Fevereiro de 1564, provavelmente com 70 annos, pouco mais ou me-
nos, de edade.— E.

363) Confessionario, e inslrucfdo de Confessores e Penilentes.— Elsta obra,

que Barbosa da como tendo sido impressa em 1353, em 8.°, sem todavia in-

aicar o logar da impresslo, nem o nome do impressor, foi omittida no Cala-

logo da Academia, talvez pr se duvidar da sua existencia.— Pela minha parte,

devo declarer que ainda nio encontrei d'ella algum exemplar.

364) Tractado e compendia mui proteiloso da doutrina, e regimenlo

da vida chrtstd, composto e ordenado na cidade do Porto ... e dedicado ao

muito illustre e recerendo sr. D. Rodrigo Pinheiro, bispo do Porto. Coimbra,

pr Joio Alvares 1555. 8.° Barbosa diz ter visto urn exemplar, e d'elle trans-

creve urn longo trecho da dedicatoria ao bispo D. Rodrigo.— Quanto a mim,
digo o mesmo que da antecedente.

FR. PEDRO DE SANCTA MARIA, Dominicano, cujo institute pro-

fessou a 3 de Abril de 1594.— Foi natural dc Lisboa; ignoram-se prdm as

datas do seu nascimento e obilo.— E.

365) fC7 Tratado da boa creagdo e poiicia dtrisla, em que os paes devem
crear seus filhos. Lisboa, por Paulo Craesbeeck 1633. 4.° de iv-214 folbas nu-
meradas pela frente.— Estas indicatives foram por mim tiradas i vista de urn

exemplar da obra, que existe, e pr signal muito avariado e quasi perdido, na
livraria do extincto Convento de Jesus. Ahi tern a numeretao 541-3.

Enganareni-se, pis, Barbosa na BM., e o collector do pseudo-Catologo

da Academia, dando este livro como impresso pr Pedro Craesbeeck em 15m,
com evidente anacbronismo, por ser aquelle impressor jd falecido antes do
referido anno. 0 erro da data apparece tambem no Claustro Dominicano de
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Fr. Pedro Monteiro, tomo iii, pag. 296., e beni p6de ser que d’ahi proviesse o
engano de Barbosa.

366) (C) Pratica para acompanhar os padecentes. 4.*— Diz Barbosa, e com
elle o collector do Catalogo, que se inipriniira sem designa^ao de logar, typo-

graphia e anno.— Como mSo a vi, trial posso negar ou confimiar o dilo, e re-

produzo apenas o titulu tal como acho descripto, nHo sem alguma desconflan^a,

a vista das repetidas incxactidoes d'aquelles nossos bibliographos.

P. PEDRO DE MARIZ, Presbytero secular, Bacharel em Caiiones, pela

Universidade de Coimbra, (juarda-mbr da Livraria da mesma IJiiiversidade, e

Provedor do Hospital da Castaiilieira, etc.— Foi natural de Coimbra, e tilho

de Antonio de Mariz, celebre typograpbo da mesma cidade. Do sen nascimento

e obito nio tenho encontrado noticias; porem se ti elle, como parece, o mesmo
one foi tambem em Lisboa Escrivio da Torre do Tombo, mencionado por JoSo

Pedro Ribeiro a pag. 145 das Memorios para a hisl. do Heal Archivo, yf-se que
ainda vivia a 10 de Fevereiro de 1615, servindo ja o succes.sor no cargo Cas-
par Alvares de Lousada ein 21 de Marfo de 1616.— E.

367) (CJ Diatogos de varia hislona. Em que snmmariamenie se referem

muylas cousas anttguas de Hespanha ; e lodas as mais mlaueis q em Portugal

aconleceraO em suas gloriosas Conqutslas, antes 4' depois de sir Icuautado a Di-
miidade Heat. E oulras muylas de oulros reyiios, dinnas de memoria. Com os

Jielratos de lodos os Reys de Portugal. Em Coimbra. Na ollicina de Antonio de
Mariz. 1594. 8.* 0 titulo «i aberto ern chapa de metal.— D'esta edifio, que
imiito rara, ha urn exemplar na Bibl. Nacional de Lisboa, e outro na livraria

que foi de Joaquim Pereira da Costa, avaliado no inventario pelos |ieritos em
2:000 reis.

Sahiram em segunda edifSo com o mesmo titulo, tendo uns exemplares

a data de 1597, outros a de 1598; e no fim a seguinte subscrip(4o: Acabotise

de imprimir a segunda vez esta primeira parte dos Dialogos de varia Historia

em a Ribeyra de Sernache dos Alhos, em os .Moinlios do acipresle, a 8 dias de
Abril de 1599. JVd Officina de Anlonio de Mariz, Jmpressor da Pniversidade.

Esta edifio foi augmentada pelo auctor, como elle pruprio declara na
carta latina que vem a principio, ein resposla a outra de Diogo .Mendes de Vas-
concellos; devendo ser nor isso preferivcl a antecedente. Nola-.se porem que
todos os exemplares comiecidos apparecem niutilados, faltando n'elles o capi-

tulo que devia tractar da rainba Sancta Isabel; e o inais e que esse capitulo

continuou a ser supprimido nas edi^aies subsequentes. Resta ver se o houve na
primeira edifiio. o que pela roinba parte ainda iiao averiguei por falta de op-
(lortunidade.— Vcj. a este respeito as Memorias das Rniulms de Portugal pelo

sr. F. F. de la FiganiSre, pag. 141 (nola).

Outra observafSo que mlo sera fdra de proposito c, que n’estes Dialogos

de Mariz appareceratn pela primeira vez os retratos dos reis de Portugal; no

3
ue foi depois successivamente imitado por Fr. Bernardo de Brito, nos Elogios

os Reis; pelo P. Antonio de Vasconcellos nas Anacepliateoses

;

por D. JoSo de
Caramuel no Philippas Prudens ; e ultimamente pelos edifores oa Eiiropa por-
tugueza de Manuel de Faria e Sousa, etc., etc.

Os mesmos Dialogos sabiram de novo reimprcss<js e accrescentados ate a
\ida d'el-rei D. JoSo IV, por Jose Homem de Menezes; Lisboa, por Antonio
Craesbeeck de Mello 1674 (no ante-rosto W-se 1672) 4."—E com segundo sup-

plemento, contendo as vidas de D. Affonso Yl, D. Pedro II e D. JoSo V, por
Fr. Francisco Xavier dos Serapbins Pitarra: Lisboa, na Oflic. de Manuel da
Silva 1749. 4.“ 2 tomos. Novamente, ibi, na Oflic. de Jose Filippe e Manuel
Soares 1758. 4.° 2 tomes, tendo n'esta edi(ao uns pessimos retratos gravados
em madeira t4o grosseiramente como u possivel imaginal-os.— Ultimamente
sabiram addicionados ate a rcgencia do principe, depois rci D. Joao \'I. Lis-

boa, na Imp. Regia 1806. 4." 2 tomos com gravuras abertas a buril. Esta edi-
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fSo, que tern a nota de quinta, ^ na rcalidade se.Ha, romo se pein serie das

que ticam mencionadas.

0 preqx) dos exemplares dos Dialogos varia notavelmente, com respeito is

diversas edi^a. D'estas, a que nienos estima(do merece 6 sem dnvida a de 17S8,

que no mercado nSo costuma obter pre(os superiores a 1:000 r^is, ou 1:200,

quando niuito. A de 1806, que custava 4:OO0 rbis, vende-se actualmente na

Imp. Nacional por 1:920.

368) fC) Historia do bemauenturado Sam Joao de Sahagum, Palruo Sala-

mantino. Primeira parte. E as hitlorias da inuetifdo e marauilhas do Saneto

Crueifixo de Burgos, e da paxdo da Imagem de Christo N. fl, feyla pelo saneto

vardo Nicodemus, em as quaes entram outras muylas, tambein pias e admira-

ueis. Lisboa, por Antonio Alvares 1609. 4.° (no fim do livro tern a data 1608).

4.* de x-175 folhas, numeradas pela frente, e uni retrato do saneto.

Historia das eousas notaueis e mysleriosas de S. Joio de Sahagum, Palruo

Salamantino. Segunda parte. Em que se refers tudo o que aconteceo notarel e

miraculoso, asst em sua sagrada sejAtltura, como fora d'etla em Castetla e Por-

tugal : onde a dera^ao de muytos se aproueilou de sua inlercessdo, etc. Lisboa,

por Antonio Alvares 1689. 4.° de vi-170 folhas.

369) {Cj Historia admiravel do sanctissimo milagre de Santarem, que aeon-

teceo na igreja do proto-martyr Saneto Esteoam, em o Sanctissimo Sacramento

do altar. . . . Com o retrato e relo(do da imagem do Saneto Crueifixo que na
mesma villa estd. Lisboa, por Pedro Craesheeck 1612. 4.° de iv-11.^ folhas.

0 auctor do Diccionario neographieo, historico, politico e litternrio de Por-

tugal, commetteu a respeito d^este auctor urn dos seus em mal tilo frequentes

descuidos, dizendo que elle publicAra uma Vida de Camoes, e outra de Andre
Furtado de Mendon^a. Quanto a esta ultima, 6 certo que nuncaseimpriniiu,eatd

parece (segundo diz Bvbosa) que a deixara incompleta por sua morte. Pordm
no tocante A primeira, 6 mister advertir o erro que tern havido da parte dos

biographos de Mariz, chamando Fida de Luis de Camoes, ao pequeno prologo

3

ue precede os Commentarios dos Lusiadas {tor Manuel Correa, impressos em
613. Abi se encontram com efleito algumas noticias biographicas icerca do

nosso epico, mas que de certo esUo mui longe de poderemscrqualificadasde

Ktda do poeta.

PEDRO DE MARIZ DE SOUSA SARMENTO, falecido no posto de
Almirante da armada, em 26 de Mai^o de 1822, com perto de 80 annos de
idade.— E.

370)

Preceitos de construcfdo de navios, e da sua mastreofoo : e Nomen-
datura portugueza dos termos tedinicos da mastreafSo, e diccionario d'elles

em francez. Lisboa, na Offic. de Antonio Rodrigues Galhardo 1789. 8.* de
xn-18S pag.

FR. PEDRO DE MELLO, ou FRAGOSO, Carmelita ralfado, pri-

meiro Coromissario dos terceiros da mesma Ordem, Prior do convento de
S. RomSo de Alverca, etc.— Foi natural de Lisboa, tilho do desernbargador

Braz Pragoso, e de sua mulher D. Maria de Hello, herdando de seus paes os

appellidos pelos quaes i indistinctaniente conhecido. M. no convento do Carmo
de Lisboa a 9 de Julho de 1635, com 68 annos de edade.— Vej. para a sua
biographia as Mem. historieas de Fr. Manuel de Si, pag. 441 a 449, e a Bibl.

Carm. Lusitana.— E.

371)

(C) RelafSo summaria da vida, morte, milagres e canonisofSo de
S. Carlos Borromeu, eardeal de Sasseta Praxede, arcebispo de MilSo, e pro-
tector do reino de Portugal. Tirada fielmente dos proeessos autbenticos dWa
causa. . . . Traduzido tudo da lingua toseana na portugueza. Lisboa, por Pedro
Craesbeeck 1616. 4.° de iv-72 foibas numeradas pela frente.

372)

(CJ Begra e modo de vida dos irmaos terceiros da tereeira Ordem
TOMO VI 28

Digitized by Google



434 PE

de N. S. do Monte do Carmo, tirada da Regra e ConttituifSet da muma Ordem.
Ibi, pelo mesmo 1630. 8.”— (V. Fr. Pedro da Cruz Juzarte.)

373) Corda de N. Setifiora, reparlida pelos mpsterioi da vida e morte de

Jesus, Maria, Joseph^ pela ordem gue n'elles houve.— Diz-se que vem a pag.

247 e seguintes do iivro Vidas de Sanctos martyres, eonfessores e virgens da Sa-
grada Ordem do Carmo, etc. por Pr. Manuel Ferreira, da mesma Ordem, de

que nSo pude descobrir ainda algum exemplar. (Vej. no Diceionario, tomo v,

0 n.» M, 534.)

FR. PEDRO DE HENEZES, Honge Benedictine, cuja cogula tomou
no mosteiro de Lisboa a 4 de Outubro de 1611.— Foi muitos annos Lente de
Matbematica na Universidade de Coimbra.— N. em Santarem, em anno que
se ignora, e m. em Coimbra a 16 de Fevereiro de 1652.

—

E.

374) (C) Ceremonial da Cot^egofdo dos monges negros da Ordem do
patriarcha S. Bento do reino de Portugal. Notamente reformado e apurado,
sendo geral o doulor Fr. Antonio Cameiro. Coimbra, por Diop Gomes Lou-
reiro e Lourengo Craesbeeck 1647 (conforme Barbosa, e 1648, conforme o
chamado Calalogo da AcademiaJ. Fol.— Creio que o collector do Catalogo se

equivocara,'confundindo a data d’esta obra com a de outra que immemata-
mente se Ihe segue na Bibl. Lusitana.

FR. PEDRO MONTEIRO, Oominicano, Mestre em Artes, e Lente de
Tbeologia; Academico da Academia Real de Historia, e afamado pr^gador no
seu tempo.— N. em Lisboa a 16 de Janeiro de 1662, e m. no convento da Ba-
talba a 2 de Mar^o de 1735.—0 seu Flogio funebre pelo P. Manuel de Cam-
pos, anda no tomo xv da Coileegdo dos Docum. e Mem. da Academia.— E.

375) Sermao nos exequias do ex.’" sr. Manuel Telles da Silva, primeiro

marquez de Alegrete, prenado na parochial igr^a de N.S. do Soecorro. Lisboa,

por Antonio P^roso GalrJo 1716. 4.° de xii-26 pag.

376) Sermao do desaggravo de Christo Sacramentado, prigado na Se de
Lisboa, por occasido do desacato commettido novamente na vUla de Setubal. Ibi,

pelo mesmo 1715. 4."

377) Sermao nos exequias annuaes d’el-rei D. Manuel, edebradas na Sancta

Casa da Misericordia de Lisboa. Ibi, pelo mesmo 1716.

378) Sermuo do Espirito-Sancto, pregado ao Tribunal da Justifa, na aSrte

de Lisboa, na primeira oulava da mesma festa. Ibi, pelo mesmo 1717. 4.°

379) Sermao nas exequias, que os irmaos do Senhor dos Passos do convento

de S. Domingos fizeram pelas almas de seus irmaos. Ibi, pelo mesmo 1719. 4.*

380) Sermao historico e panegyrico em ac^ de grofos pela deifSo do San-
ctissimo P. Benedido XIII. Ibi, pelo mesmo 1724. 4.” de 71 pag.

Mai salierei dizer a causa ou motivo por que o collector do chamado Ca-
talogo da Academia nSo admittiu ahi estes cinco sermdes, fazendo alids men-
fSo das duas seguintes obras do mesmo auctor

:

381) (C) Claustro Dominicauo. Lanfo primeiro. Tracta dos Arcdiispos e

Bispos, que teve a Religiao Uominicana em Portugal e tuos conquistas, e de air-

guns portuguezes que o foram em outros reinos ; dos eonfessores e prrgadores das

pessoas redes, etc. LisbM, por Antonio Pedroso Gabao 1729. 4." de xxxu-376
pag-

0 Lanp) segundo, destinado a conter noticias dos Inquisidores geraes, De-
pptados do Sancto Officio, etc. nSo cbegou a imprimir-se em separado; acham-se

E
ardm ossas noticias coUigidas pelo auctor em varios Catalogos, insertos na Col-

cfdo dos Docum. e Mem. da Academia Real, tomos i, in e iv.

Claustro Dominicano. Lanfo terceiro. Conlem os Lentes d'esta ordem, que
leram na Universidade de Coimbra; alguns religiosos d’ella, que sendo potiss-

guezes tambem foram Lentes publicos not Universsdades de outros reinos. Os que
tomarem os graus de mestres em artes, bachareis, presentados, doutores, e met-
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tret em theo/ogia; os etcriplores que n’dla lem havido, e alguns religiotos gue ti-

veram occupofoes graves na cdrte de Roma. Lisboa, por Antonio Pedroso Gal-

rSo 1734. 4.° de xxxvi-484 pag.

Nutam-$e n’esta obra muitas negligencias, faltas do crilica e de exame
aprofundado dos assurnptos que sen auctor se propoz tractar. Cumpre aos lei-

tores esUretn de sobrc-aviso, para nio serein illudidos, sobretudo oas noticias

que o auctor d4 dos escriptores da sua ordem. Ahi apnnta, por exempio, como
escriptas em portuguez obras que o s3o em latim, e inversamente. Indica como
iinpressas outras, que nunca viram a luz. Attribue a alguns composijdes re-

conbecidamente albeias, v. g. a Fr. Antonio Ftfo o Uvro Primor e Honra, con-
fundindo taivcz este nome com o de Fr. Antonio Freire, graciano, que publi-

cou aquella obra, e taivcz a refundiu, quando menos, ou aperfei(oou.—^ntre
os seus muitos enganos apparece o de transformar o conhecido escriptor Gas-
par Barreiros ein urn pretenso Fr. Gatpar de Barros, o qual diz escrev^ra um
Itinerario de Beja a Mildo, quaudo dev^ra dizer Badajoz, em logar de B^a.
(Vej. no Diccionario, tnmo in, n." G, 48). Finalmente, a incuria e desleixo

com que procedeu na indaga(iio das cousas, tornam pouco ou nada acredita-

veis as suas noticias, quando estas nSo sSo de ontra parte confirmadas por
testemunhos raais auctorisados. Vej. tambem o que diz Barbosa dcerca d'este

auctor na Bibl., tomo i, artigo Diogo Castilho.

Ainda assim, os dous tomos do Clauslro Dominieano nlo deixam de ser

procurados, ao menos pelos que se dlo a colligir as Chronicas monasticas. Te-
nho visto vender exemplares pelos prefos de 1:200 e 1:440 rfiis.

382) Historia da Sancta Inq\iisi(oo do reino de Portugal e suas eon-

guistas. Parte i. Da origem das Sanctas Inguisifoes da christandade, e da In-

quisifdo antiga gue houve n’este reino, com os seus Inguisidores geraes. Livro l.°

Em gue se mostra a origem da Sancta Inguisifdo, e seu primeiro Inguisidor pe-

nd, 0 patriarcha S. Domingos, e de como este impugnou e destruiu a heresia dos
albigenses ; de outras Inawigoes ^fet ; e Inguisidores da sua ordem gue no-
meou. Lisboa, na OfGc. Silviana 1749. 4.° gr.

Historia da Sancta Inguisigdo, etc. Livro 2.* Da Sancta Inguisigdo antiga
gue houve n’este reino, desde o sr. rei D. Affonso II ate ogovemo do sr. ret

D. Jodo III, e not nun's de Hespanha ate o d’d-rei catholico D. Fernando, e dot
eoncilios geraes, seismas e keresias, gue por estes tempos houveram na igr^.
Ibi, na mesma OfSr. 1750. 4.° gr.

N’esta obra, que s6 vein a publicar-se posthuma, como se mostra pela data,

deu 0 auctor novas provas de que Ibe faltou a melhor parte dos requisites ne-
cessarios e indispensaveis ao bom histeriadnr. Abundam estes volumes em er-

ros e equivocafdes de toda a especie. Ainda muite antes de iinpressa, iste

logo que foi apresenteda d Acaaemia, a confutou vigorosamente o outro aca-
demico Fr. Manuel de SSo Damaso na sua Verdade elucidada (vej. no Diecio-

nario, tomo v, o n.° M, 448) ; e depois de publicada escreveu largamentc con-
tra ella o P. Jose Gaetano d’Almeida, bibliotbecario d’el-rei D. Jo4o V, nas
suas Memorias manuscriptas, que se conservam autegraphas na livraria da Aca-
demia Ke.al das Sciencias. Abi se enrontram repetidas provas da ignorancia e

lalta de averiguapSo com que Fr. Pedro Monteiro escrevUra a sua Historia.

Os dous tomos d’esta tdem sido vendidos por prepos eutre 1:600 e 2:400
rdis.

PEDRO DE MOITNA, provavelmentehespanbol de na(4o, e talvez n'essa

qualidade omittido por Barbosa na Bibl., onde nSo apparece o seu nome.

—

D’elle nSo achei ate boie mais noticia, que as que nos <14 D. Fr. Manuel do
Cenacnio nos seus Cuiaetdos Litterarios, pag. 249, dizendo que fdra criado
d’el-rei D. JoSo 111, e que em 1535 offerecdra a este monarcha;

383) Tradttcfdo portugtieza do Snmnuirto Mlo em franeezpelo ChanceUer
Buddeo da sua admmvel obra «De Asse.>—E no logar citado transcreve o

28 .
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douto bispo a seguinte passagem d’aquella traducfito: «Avaliando eu os ses-

• tercios, talentos e outras moedas antigas a moedas d’estes reinos, sendo por
• Buddeo avaliadas a moedas francezas. . . » Istn mostra que Ccnaculo vira, e ti-

v^ra na sua mSo a obra de que se tracta. Pena foi que nSo nos declarasse mais
explicilamente se era impressa, como tudo induz a crer; e n’esse caso aonde,

e j^r queni fdra estampada.

Se existe impresso, 6 mais um livro de extrema raridade, que aU agora

se occuttou is minhas indaga;Oes, da mesma sorte que escapira as de Rilwiro

dos Sanctos e do collector do chamado Cataiogo da Academia, pois nem um
nem outro dizem d’elle uma s6 palavra.

PEDRO NICOLAU DE ANDRADE, natural de Lisboa, nascido pro-

vavelmente nos ultimos annos do seculo Xvii.— E.

384) Historia eccUsiastica do scitma do reino de Inglalerra, peio P. Pedro
de Ribaaene^, traduzida em vulgar. Lisboa, 1732. 4.°

Do original castelbano d’esta obra aponta Antonio Ribeiro dos Sanctos nas

Mem. de Litter, da Academia, tomo viii, pag. 113, uma edi;So estimavel, feita

em Lisboa por Antonio Alvares, em 2 vol. de 8.°, estampados o l.° em 1588,

e o 2.* em 1594. Eu tenho uma, que de certo nio 6 essa, mas parece-me ser

egualmente de Lisboa e do seculo xvt, em um sd vol. de 8.* com 374 fol. nu-
meradas pela frente, e mais cinco de indice final. Falta no exemplar, aliis bem
tractado, o frontispicio; e por isso ignoro precisamente o logar e anno da im-
pressSo.

A traducfio de Andrade 6 livro de pouca valia.

PEDRO NORBERTO DE AVCOURT E PADILHA, Fidalgo daC. R.
Cavalleiro da Ordem de Christo, Secretario da Meza do Desembargo do Pafo,

etc. — N. em Lisboa no anno de 1704, e vivia aiiida em 1759. A data do seu

obito d por ora ignorada.— E.

385) Memoriae historicas, geographicas e politicos, observadae de Paris a
Lisboa, e offerecidas ao serenissimo sr. infante D. Antonio. Lisboa, na OiBc.

de Ignacio Rodrigues 1746. 8.° gr. de xxxviii-323 pag., e mais seis innume-
radas de indicc geral ; com um retrato do infante.— 0 auctor escrevendo n’este

itinerario a sua jomada por terra de Paris a Lisboa, foi o primeiro que tal

assumpto tractou, e o fez com muita curiosidade, dando noticias historicas e

politicas que ainda hoje podem ser lidas com algum interesse, pelas particu-

laridades que nos dizem respeito. Em 1855 comprei no cspolio do finado Rego
Abranches um exemplar d’esta obra, que iulgo ser o proprio que seu auctor

ofierecdra ao infante a quern a dedicou; acha-se cnquadernado em marroquim
encarnado, dourado nas folhas e nas pastas, c tendo n'estas estampadas as annas
reaes, etc.

386) Memoriae da tereniseima senhora D. leabel Luiea Jose]^, que foiju-

rada prineeza d'eetes reinos. Lisboa, na Oflic. de Francisco da Silva 1748.

8.” gr. de xxx-327 pag. com uma estampa allegorica, gravada por Debrie.—
Os exemplares d'este livro sSo muito menos vulgares ouc os da obra antece-

dente ; e apenas terei visto uns quatro ou cinco, incluindo n’este numero o que
possno.

387) EffcUos raroe e formidareis dos quatro elementos, <[w escreve e dedica

ao senbor infante D. Manuel, etc. Lisboa, na OQic. de Francisco Luis Ameno
1756. 4.* de xxiv-154 pag.— Obra escripta para confortar os animos, atter-

rados com as effeitos do terremoto do l.° de Novembro antecedcnte.

388) Raridades da natureza e da arte, divididas pelos quatro elementos.

Escriptas e dedicadas d magestade d'el-rei nosso senbor V. Joseph I. Lisboa, na
OICc. de Francisco Luis Ameno. 1759. 4.“ de 504 pag.— Livro de muita cu-
riosidade e recrea(So, para o tempo em quo seu auctor o publicou.

389) Carta em que se mostra falsa a profecia do terremoto do l.° de No-

Digitized by Google



PE 437

vembro de 175S. Lisboa, na OfGc. de Francisco Luis Ameno 17K6. 4.° de 16
pag.— Sem o nome do auctor, e tendo no 6m a assignatura • Epicureo Ale-
xandrino.

»

A proposito similhante existem dous outros folhetos impressos, e ano-
nymos, de que me pareceu conveniente fazer aqui menfSo:

1. RefutOQoo de alguns erros, que com o faUo e fantcutico nome de profe-
cias ou vaficinios, $e divutgaram e espalham ao presente, onde com toda a breci-

dade e etareca se moslra a sua insubsistencia e falsidade etc. por L. J. da F.

e S. Lisboa, na O0ic. de Domingos Rodrigues 1756. 4.° de 8 pag.

2. Verdadeira nolicia de umas profecias suppostas, que ao presente se divul-

garam. Mostra-se serem fabulosas as ditas chamadas profecias, e criticamente

se expoe a pouca fe qw a estas e outros similhantes se deve dar etc. por M. D.
F. F. A. Lisboa, na Offic. de Domingos Rodrigues 1754. 4.' de 8 pag.

NSo pude descobrir at6 agora a explicagSo das letras iniciaes de ambos
estes nomes.

PEDRO NORDERTO CORREA PINTO DE ALKEIDA, Bacharel
em Medicina, formado em 31 de Julho de 1839, e Doutor em Philosophia em
25 de Junho de 1837.— N. cm Gervide, freguezia de Loureiro, a 3 de Novem-
bro de 1806, e foi 61ho de JosO Correa Pinto de Almeida. Tendo-se matricu-
culado pela primeira vez na llniversidade em 1824, no primeiro anno da fa-

culdade de Mathemalica, seguiu com distinccAo os estudos, c foi premiado no
primeiro e segundo annos do curso medico. M. em Coimbra no !.• de Novem-
bro de 1849. -E.

390) Ensaio de Philosophia especulativa etc. Coimbra, 1836 ?— A primeira
noticia nue obtive d’este opusculo foi colhida no Jomal da Sociedade das Scien-

cias Medicos, i qual o auctor offereceu um exemplar em Haio de 1836. NSo
tive atii agora opportunidade de ver algum, e nSo posso completar por isso as

respectivas indica;5es.— Revendo porim os meus apontamentos, encontro na
carta de um amigo, a quern pedira ha annos informa^des iicerca da obra e do
auctor, os seguint^ periodos, que transcreverei aqui, para deixar regista^
mais uma prova das aifficuldades com que tenho tiao de labutar a cada passo
no curso do meu impertinonte trabalho. Diz pois a carta;

• A obra em que me fala, do dr. Pedro Norberto, intitula-se, segundo me
recordo, Ensaio de Philosophia especulativa. Esta obra foi refutada com nimio
azedume pelo dr. Antonio Sanches GoulSo, em um jornal poliUco, de que me
nSo occorre o nome, que entSo se publicava em Coimbra. . . . Que a polemica
do dr. Goulao era inJecente, provou-o a interferencia da Faculdade oe Philo-

sophia, ou de alguns dos seus membros, que obstaram 4 continua;ao. De feito,

S
arece que o dr. Goullo tinha razSo

;
pelo menos foi esta a impresstto, que me

eixou a leitura que enUo 6z.

* Entretanto, a obra de Pedro Norberto tinha merecimento, principalmente
em relajSo 4s classi6ca(des zoologicas, porque trazia as principaes claves, e as

respectivas explicafdes>.

391 ) Descida pelo rio Douro, desde a Regoa ate ao Porto,m 30 de Septem-
bro de 1839.— Saniu na Chronica Litt. da Nora. Acad. Dram, de Coimbra,
tomo I, pag. 106, continuada a pag. 133, e concluida a pag. 163.

PEDRO NVNER, na phrase dos sens biographos >o maior geometra que
as Hespanbas t^em produzido, e incontestavelmente um dos maiores, que no
seculo XVI Roreceram na Europa>, foi natural da villa de Alcacer do Sal,

e nasceu sem duvida no ultimo quartel do seculo xv. Ignora-se a que familia

pertencia, os nomes de seus paes, e as datas certas do seu nascimento e morte.

Nicolau Antonio, na Bibl. Hispanica, tomo m, pag. 476, d4 como cousa ave-
ri^ada e corrente, que elle nasc^ra em 1492, e falec^ra com 85 annos no de
1577. Fundados provavelmente n’esta anctoridade, varies escriptores estran-
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geiros, qae tractaram de Pedro Nunes, seguiram a mesma opiniSo : taes como
Bailly na soa Hisloria da A$tronomia mo&rna, liv. ix, § 24; Lalande no Tra-

tado de Astrmomia, liv. u, n.° 467; Bayle no Diccumario; Weidler na Hiito-

ria da Aetronomia, pag. 361; os auctores do Diecionario historico, critieo e

bibliograjAico, Paris 1822, no tomo xx, pag. 362 (reprodiizindo quasi pelas

mesmas palavras o artigo respectivo do Diecionario de Chaudon), etc., etc. NSo
tem apparecido comtudo nas memorias dos escriptores nacionaes dignos de

ere^to, nem nos documentos concernentes a Pedro Nunes, que se conservam

no Archivo Nacional, noticia algutna que auctorise e confirme a veracidade

d’aquellas datas, ali&s provaveis: veriuca-se apenas que era ainda vivo em
Lisboa a 6 de Septembro de 1574. Josd Augusto Salgado na Biblioth. Lusit. e*-

ee^ida (cujas inexactiddes ficam nor vexes patenteadas n'este Diecionario),

assigna-Ihe a data do obito era 1600, o que tenbo nor impossivel. N'isso nSo
fez mats que ctraiar o que ach^ no ^mmario da Bibl. LuiU. de Farinha,

tomo ni, pag. 279. Peior ainda; o P. Francisco de Sancta Mari.s, que em tan-

tos erros palmares se deixou cahir no seu Anno Historico, diz no tomo n d’essa

obra a pag. 611, que Pedro Nunes morrdra a 29 de Agosto de 1615, com 73

annosl Ora, tendo elle sido nomeado Cosmograpbo em 1529, e provide na ca-

deira de philosophia em 1530, do que ninguem duvida, seria mister que come-
^sse a desempenhar estes cargos treze annos antes de vir ao mundo, a querer-

mos ter por certas as coptas do P. Sancta Maria! I!

Segundo a affirmativa dos biographos, e particularmente de Antonio Ri-

beiro dos Sanctos, na Mrmoria que escreveu da vida do nosso matbematico,

eonsta que elle cui^rn humanidaaes, philosophia e medicina na Universidade

de Lisboa, muito antes da sua nova trasladajAo para Coimbra, e que n’ella re-

cebdra o grau de Doiitor na ultima daa referidas faculdades. Parece que pa^
Sira depots i de Salamanca, com o Bm provavel de accrescentar com mats
doutrina o cabedal de seus estudos, e talvez especialmente os de mathematica,

que alii se cultivavam n’aquelles tempos com muito ardor. E que de U fdra

ebamado para o reino por el-rei D. JoSo III, para vir honrar-nos com o seu

roagisterio, lendo primeiramente na Universid^e de Lisboa um curso de artes

nos annos successivos de 1530 e 1532; e regendo em Coimbra de 1544 em
diante a nova cadeira de mathematica por tempo de dezoito annos, atd ser n’ella

jubilado por carta de 4 de Fevereiro de 1562.— Foi tambem Cosmograpbo do
reino, nomeado por carta de 16 de Novembro de 1529, e depois Cosmograpbo
mdr, por outra ue 22 de Dezembro de 1547, ambas registadas no Archivo, nos
livros da chancellaria do sobredito soberano; e receoeu d’este, e do seu suc-

cessor D. SebastiSo varias outras mereds em reinunera^Ao de services presta-

dos. Diz-se que ensinZra a este ultimo as mathematicas, bem como 6 eerto ha-

verem sido egualmente seus discipulos n’estas sciencias o infante D. Luis, e o

cardeal, depois rei, D. Henrique. Depois da sua jubilafSo parece que conti-

nuira a viver em Coimbra, com a sua familia, atd ser ebamado 4 edrte por
el-rei D. SebastiSo, p^ onde partira a 11 de Septembro de 1572, e aqui exia-

tia em 1574, como dito Gca. Ignora-se se voltou para Coimbra, ou se faleceu

em Lisboa, como julgo mais provavel. Os que pretenderem noticias mais cir-

cumstanciadas acerca d’este varSo verdadeiramente illustre, e que tamanha
honra da a nossa patria, consultem a Memoria da sua vida e esertptos por An-
tonio Ribeiro dos Sanctos, inserta nas de Litter, da Acad. R. dos Seienciat,

tomo VII, pag. 250 a 283, e o Entaio hist, lobre a oriqem e progrettot dot Math,

em Portu^ por Stockier, de pag. 29 a 45, e 128 a ISO. D>os trabalhos d’estes

dous academicos compilou e abreviou o sr. M. J. M. Torres uma noticia que
inseriu no Panorama, vol. v (1841), pag. 174 e 178, da qual terei ainda occa-

siio de falar no decurso do presente artigo.— Tambem no mesmo jornal, vol. ii

da 2.* aerie (1843), pag. 28, vem um rebrato de Pedro Nunes, sem que todavia

se declare d’onde fdra copiado, para ser melhor apreciada a sua authenticidade.

Apezar da advertencia de Ribeiro dos Sanctos na Memoria mencionada.
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(em nma nota a pag. SSfij, que expressamente recotnmenda se nSo confnnda

0 noaso Pedro Nunes matnematico, com outro doutor Pedro Nunes, vedor da
Fazenda na India em 1520, sendo este talvez o mesmo que era chanceller da
Casa da SupplicafSo e juiz dos Feitos da Alfandega de Lisboa pelos annos de

1534, do qual existem no Corpo chronologieo do Archive Nacional tres docu-

mentos que cita; apezar, digo, d’essa advertcncia, e de que Stockier nos diga

no Ensato, pag. 30, que Pedro Nunes fdra despachado (insmographo em 15iW,

tendo ainda badkarti, reportando-se 4 carta da sua nomeaeiSo: o ineu erudito

amigo sr. Vamhagen erfl haver descoberto provas mais que suflicientes para

estanelecer a identidade de Pedro Nunes cosinographo com Pedro Nunes vedor,

apoiando-se nos fundamentos que os criticos p^erSo avaliar lendo a Hi$loria

geral do Bratil, tomo i, pag. 467 e 468.

Sem interpor n'este ponto juizo ou opiniSo, para o ipie me nSo considero

habilitado, ao menos por agora, passarei a descrever .as obras que existem im-
pressas do nosso abalisado mathematico, quer no idioma vulgar, quer nas lin-

guas latina e castelhana; para que os leitores do Diccionario encontrem n’elle

reunidas as indica;Oes de todas, evitandr>-lhes d'esta vez o trabalho de as pro-

curar n’outra parte.

392) fC) Tratado da Sphrra com a Theorica do Soi e da Lua. E ho pri-

meiro liuro da Geographia de Claudio Ptolomeu Alexddfino. Tirados nouamente

de latim em lingoagem pello Doutor Pero Nunes Cosmographo del Rey d6 Joao ho

tereeyro desle name nosso senhor. E acreeetados de muitas qnnota’coes e figuras

perque mays facilmente se podem entender.— Item dous tratados q o mesmo
Doutor fez sobre a carta de mareesr. Em os quaes se decrarao todas as prinei-

paes duuidas da nauegagdo. CO as tauoas do mouimento do Sol e sua declina^ao.

E 0 Regmento da aitura asst ao meyo dia: eomo nos outros tempos. Com pre-

uilegio Real.—E no fim ; Acabouse de emprimir a presente obra na muyto nobre

e leal cidade de Lixboa per Germao Galharde emprimidor. Ao primeiro dia do

mes de Dezembro. De 1537 annos. Fob de 90 folnas sera numerafSo, no cara-

cter vulgarmente chamado gothico.

Este titulo foi por mim copiado flelmente de am bello exemplar, que d’esta

rara obra vi em 25 de Agosto de 1858, em mSo de pessoa que pedia por elle

o pre(o de 18:000 r^is. 0 dito exemplar pertence boje a S. M. el-rei o senbor

D. Luis I, que, segundo ouvi, o compriira para a sua livraria particular.

Na Bibl. Nacional de Lisboa existe outro exemplar da mesma obra (falto

pqrdm de duas ou tres folbas), que o dr. Antonio Ribeiro dos Sanctos, sendo

nibliotbecario-mdr, comprira para aquelle estabelecimento em Mar;o de 1807

pela quantia de 16:000 r^is.

Mi ainda de um terceiro exemplar, na livraria que foi de Joaquim Pe-
reira da Costa, a que os peritos avaliadores deram no inventario o prepo de
1:000 r6is!!l

N’este precioso volume comprebendem-se: primeiramente os tres tractados

l.° Da Sphera do inglez Jo5o de Halifax conbecido mais vulgarmente pelo nome
de Sacrobosco: 2.° Theorica do sol e da lua, que 6 de Jorge Purbaebio, um
dos primeiros restauradores da astronomia no seculo xv : 3.° 0 livro primeiro

da Geo^phia de Ptolomeu, tudo posto em linguagem, e convenientemente

annotado.

(E de passagem occorre-me observer, que do primeiro dos referidos tracta-

dos ba em bespanbol uma versSo, boje tambem muito rara, da qual eu pos-

suo um exemplar no estado de perfeita conserva;5o. Intitula-se: La Spkera

de luan de Sacrobosco, nueua y fidmente traduzida en romance, por Rodrigo

Saenz de Santayana y ^nosa, con una eseposicion del miesmo. Dirigida al $e-

reniuimo y exceUenttssimo principe Don luan de Austria, hijo dd tnutctuitmo

Caesar Carlo Quinto. Impresso en Valladolid, por Adrian Ghemart. A costa de

Pedro de Corcuera 15^. 4.° de vui-79 folbas numeradas pela frente, com figu-

ras intercaladas no texto.)
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Se((ue-sa no sobredito volume o Tratado ou« ho Doulor Ptro Nunes fez

sobre certas duuidos de muegofdo, dirigido a ellfey nosso Senhor:— e depois o
Tratado (m ho Doulor Pero Nunes cosmographo dd Rey nosso Senhor fez em
defensuo da carta de marear. Co'regimento da aUura, dirigido ao muylo escra-

reeido e muylo excelenle Principe ho Iffante D. buys. (0 sr. Marques Torres,

3
ue nSo viu, segundo creio, algum exemplar da obra, illudiu-se nio enten-

endo o que lia cm Ribeiro dos ^nctos, e julgando que este Tratado appare-
c(ra alguns annos depois do da Sphera, quando a verdade i ter sido publicado

juntamente com elle, e formarem todos os referidos um unico volume).

•Pelas dedicatorias e exordios d’estas obras se vd (sdo palavras de Stockier

no logar citado) que Pedro Nunes desejava ardeutemente promover os estudos

da cosmograpbia entre os portuguezes; e que os pilotos do seu tempo, como
pela inaior parte acontece ainda aos do nosso, desuenbavam adquirir os prin-

cipios scientificos e fundamentaes da sua arte; presumindo que por sab««ni
praticar cegamente as regras mais usuaes da pilotagem, tinnam cbegado ao
mais alto grau de conheciinentos nauticos; ou pelo menos, que tudo quanto ia

aldm do seu saber eram cousas absolutamente inuteis.>

393) De Crepusculis liber unus. Item AUaeen Arabis vetustissimi, de causis

crepusculorum liber unus. a Gerardo Cremonensi jam olim Latinitate donalus,

et per eundem Pelrum Nonium denuo recognitiu. Lisboa, por Luis Rodrigues
15«2. 4.°— Coimbra, por Antonio de Mariz 1571. Fol.—Tambem sahiu em Ba-
silea, ornado com figuras por SebastiSo Fabricio, na Oflic. de Henrique Pedro
1668. Fol., e novamente em 1592. Fol.

•Obra original (diz o mesmo Stockier), que escreveu por occasiHo de al-

gumas conversances que tivera com o cardeal infante D. Henrique seu disci-

pulo; a qual, no ineu conceito, C de todas asque ellecompoza quemaisbonra
faz i sapcidade do seu espirito. N’ella resolveu, entre muitas questCes curio-

sas e delicadas, o famoso problema do minimo crepnsculo, em cuja resolu(So

os dous grandes geometras JoSo e Jacob Bernouilli acbaram Uo grandes diffi-

culdades, ainda quando ji bavia incomparavelmente maior numero de meios
para vencel-as, etc., etc. . . . F n’esta obra tambem que o nosso geometra deu
pela primeira vez a idea de uma elegantissima divisio ou graduanSo do astro-

fabio, por raeio da qua! se podem avaliar as alturas e distancias dos astros ate

minutm e segundos, ainda que no limbo do instrumento se nSo acbem marca-
dos mais que os grans ; divisSo que admitte uma simplificanAo assds obvia, e

com a qual ainda se usa nas alidadas de todos os instnimentos astronomicos,

que servem para medir distancias angulares, etc., etc.—A esta obra, digna por
certo de etema memoria, ajuntou elle a traduc(So latina do tratado de Alba-
zen sobre a causa dos crepusculos : e diz que a restitui(do do texto do astro-

nomo arabe Ibe custAra maior trabalbo do que a composi(Ao original do seu
insigne tratado.*

394) De Arte atque ratione navegandi libri duo. Coimbra, por Antonio de
Mariz 1546. Fol.— Basilea, por Henrique Pedro 1566.— Sahiu tambem em f*a-

ris, omada com doze retratos de alguns poetas c pbilosopbos illustres. Nova-
mente em Coimbra, pelo dito impressor 1573.

£ uma amplia(Ao, ou antes uma nova composi(2o, feita sobre os dous
Tratados das cartcu de marear, que em 1537 publicAra em portuguez, desti-

nada mais para geometras, que para pilotos de proflssAo, os quaes elle sabia

nSo terem principios bastantes para pcmerem entendel-a. Teve o nosso auctor

a gloria de ser o primeiro, que comenou n’esta sua obra a desenvolver a tbeo-

ria das loxodromias, mostrando que a linba que descreve um navio sobre a su-

per6cie do mar, quando corta todos os meriuianos debaixo de um mesmo an-
gulo oblique, em vez do ser um circulo inaximo da espbera terrestre, como
erradamente se julgAra, e sim uma linba spiral de duplic^a curvatura, e d’ella

demonstra algumas propriedades mais notaveis. No iivro segundo refundiu o
que d'antes bavia escripto sobre as cartas hydrograpbicas e regimento da al-
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tura; examiaou e propoz novos oietbodos de determinar a latitude no mar, e

os tneios de corrigir os defeitos nas cartas pianos, ou dc diininuir-lhes a in-

fluencia na pratica das derrotas; analysou e emendou varios crros de oulros

astronomos, etc.— «N’uma palavra, este tractado (dir, ainda Stockier) s6 por si

seria bastante para o acreoitar por um dos geometras mais distinctos ifo seu

tempo •.

A esta obra incorporou um opusculo, ouo sc nSo acha nos tractados cm
portuguez, a que deu o titulo: In j^blema Mechanicum AritMelis de motu na-

vigii ex remis, Annotatio una.—E tarnbem outro que se intitula: In Theori-

cae PlanHarum Georgii Purbachii, Annotationes aliquot etc. D’estes dous tra-

ctados latinos forjaram barbosa e o collector do pseudo-Ca/utopo da Academia
um, que suppuzeram cscripto em portuguez, com o titulo: AnnotofOet d Me-
chanica de Aristotelet, e a Theorica dot Planetas de Purbachio, e o dizem im-
presso em Coimbra, por Antonio de Hariz, em lo78. E este um erro mais para
corrigir, tanto na Biol. Lut., como no alludido Calalogo.

0 sr. Marques Torres, com o sestro de transtornar o que aclia escripto,

imaginou tarnbem que o tractado De Arte Navegandi saliira i luz em 1562,
cstando elle alias impresso desde 154t>, e nilo bavendo edipio alguma, feita no
anno que indica I

39o) De erralis Orontii Finrei, Regii Mathematicarum Lutetiw Profetso-

rit etc. Coimbra, por Antonio de Mariz 1546. Fob—E segunda vez ibi, pelo

mesmo, 1571. Fob juntamente com a Arte navegandi; edipAo desconbecida de
Barbosa, mas da qual nos da notiria Ribeiro dos Sanctos.

« Lisonjeara-se Oroncio, professor de matbematicas em Paris, de baver

acbado as solu(Aes de todas as questdes mais dilliceis da geometria elementar,

ou antes de diversas questdes superiores ao alcance dos limitados principios

da geometria elementar, e que erradamente ainda enUo se julpvam perten-

centes a ella; taes sSo : a quadrature do circulo, a duplicapao do cubo, a tri-

secpao dos angulos; e a inscripfSo geral dc um polygono de qualquer numero
de lados dentro em um circulo. Has quando Oroncio suppunba ter feito o seu
nome immortal com a publicafdo da sua obra, e por meio de uma nova edi-

qio d’ella esperava espalbar ainda mais a sua celeoridade, o gcometra portu-

guez Ibe mostrou que o seu livro nio era mais do que uma collecpSo de pa-

ralogismos, e por este modo tirando-lbe de todo a esperanpa de ser Jamais con-
tado em o numero dos geometras, o condcmnou a scr para sempre considerado

como um miseravel e ballucinado quadrador. > (Stockier.)

396) Annotatio in extrema verba capitis de Climatibus Joannis de Sacro-
boieo. Veneza, por Jeronymo Scoto 1562. 8.“— Ibi, por Francisco Juntas 1563.

— Colonia, por Materno Cbolino 1566. 8.”— Paris, por Jeronymo de Mamef
& Guilberme Cavcllat 1572. 8.*— Anvers, por JoSo Bellero 1582. 12.° etc. etc.

— Diz Ribeiro dos Sanctos, que esta annota^o 6 a mesma que elle bavia

posto no seu Tratado portuguez da Sphera, com o titulo de Annotofuo tobre

as derradeirat palavrat do caj^ulo dot Climas

;

c que do portuguez a trasla-

dira e abreviara para latim Elias Vineto, etc. Por^m Stockier mencionando-a
diz, que ella 6, bem como a obra a que serve de commentario, notavelmente

inferior a todas as outras que de Pedro Nunes nos restam.

397) Libro de Algebra, en Arithmetica y Geometria. Anvers, en casa de

los berederos de Arnaldo Birkman 1567. 8.* gr. de xvi-341 folbas numeradas
pels frente.— Divide-se em tres partes, e tern no principio uma carta dedica-

toria do auctor ao cardeal D. Henrique escripta em portuguez, e datada de
Lisboa em o l.° de Dezembro de 15o4.

Esta descrip(2o d feita i. vista de um exemplar que existe na livrariade

Jesus, n.° 368-30, e que por signal se acba mutilado, carecendo das folbas

121 a 130.— PorCm Ribeiro dos Sanctos, na descrip^o que da do mesmo li-

vro, coincide em todo o referido, menos quanto a iodicapSo da typiwrapbia,

pois diz ser impresso en casa de la biuda y berederos de Juan Stelsio. For ven-
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tnra seria possivel que se fizRssem duaa edi(des diversaa n’am mesmo anno,
e na mesma localidade? Ou consistiri a difleren^a unicamente nos rostos, por
haverem os donos das duas typographias repartido entre si os exemplares da
edifSo, para os vender cada um corno sens proprios, do que se encontra exem-
plo em mais de um caso?

Esta obra foi composta. como dir o proprio auctor na dedicatoria, pelos

antios de 1532 ou 1333; e depois posta de parte, por se haver occupado de es-

tudos diversos, com quanto de tempos a tempos a revisse e conferisse com o
que depois se havia escripto. Compondo-a primeiramente na lingua portu-

f

;ueza, considerou depois que a tornaria mais commum e universal, se a tras-

adasse para a castelnana, pois que assim awoveitaria a maior nutnero de lei-

tores. E n’essa confonriidade a traduziu e deu a liiz.

«E 0 compendio mais methodico, e escripto com mais clareza, (me ata

aquelle tempo se publicou. A linguagem technics 6 a mesma de Lucas de Burgo,
e dos outros algebrislas que immediatamente se seguiram. No corpo da obra
nSo tracta mais do que das equa(des do primeiro e segundo grau, o das dos
gratis superiores, que podem ser resolvidas i mancira d’estas : exemplifica as

suas solu;des com um grandissimo numero de problemas de arithmetica, e

geomctria assas curiosos; e por fim ajunta em fdrma de Supplemento uma
(lissertaoSo, a que chamou Carta aos leitora, em a qual ajuiza das obras de
Lucas de Burgo, e de Jeronymo Cardano, e muito especialmente das deNico-
lau Tartaglia, as quaes em alguns logares reprehende, e em (jue mostra incli-

nar-se a que, ou este ultimo, ou ScipiSo Ferreo fdra o verdadeiro inventor do
methodo da resoliif5o das equapOes do terceiro grau, geralmente chamado ine-

thodo de Cardano, contra a generalidade do qual oppde algumas objecpdes

derivadas todas de quest(5es pertencentes ao caso irre(luctivel» (Stockier).

Para nito cercear em cousa alguma a merecida fama de varSo Uo illustre,

conservarei aqui a memoria das outras composipdes suas, de cuja existencia

da elle proprio testemunho em algumas das suas obras impressas, mas (lue as

vicissitudes dos tempos deixaram perder, de sorte que nio se encontra a’ellas

0 minimo vestigio.

Taes sSo

:

Tratado da geometria dos triangulos ipheraes.

Tratado sobre o astrolabio.

Tratado do planispherio geonMrico.

Tratado da proporgdo ao livro v d’EucUdes.

Tratado da matieira de ddinear o globo para o moda Arte de navegar.

Roteiro do Brasil.

Os livros de Arehitectura de Fttrutno, traduxidos e ilbtstrados em linguagem.
Fecharei o presente artigo dizendo, que Pedro Nunes cnltivara tambem,

mgis ou menos, a poesia ; como o provam uns versos seus, <iue se encontram
a pag. 5 de um folheto impresso em C/timbra no anno de 1836 pelo muitas
vezes lembrado Joaquim Ignacio de Freitas, e que se intitula : Sonetos a D. Guio-
mar, filha do doutor Pedro Nunes, sobre a eutiiada que deu em Coimbra, etc.

(Vej. esta bistoria na Deseripgao de Portugal, por Duarte Nunes do Le2o,
cap. Lxxxix, pag. 344 da edipSo de 1785.)

D. PEDRO OSORIO Y GOMEZ, que presumo ser de nafSo hespa-
nhol, faltando-me aliis o conhecimento de quaesquer particularidades indivi-

duaes, (jue Ihe digam respeito.— E.

398) Traclado de esgrima a pe e a cavallo, em que se ensina por princi-

pios 0 manejo do ftorete, ou o da espada mu se usa hoje. Adomado com
vinte e quairo laminae ou estampas lithograpl^as. Dedicado a Sua Magestade
el-rei D. Fernando JI. Lisboa, Typ. Commercial 1842. 8.” gr. de 92 pag., o mais
8 innumeradas contendo indice e lista dos subscriptores.

0 anctor d'este opusculo, persuacbndo-se (como declara no sea prologo)
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de qae a aua obra seria a primeira que se dava i luz no idiotna portti0ia so-

bre a arte da eserima, mostrou desconhecer absolutamente o que ji possuiamos

n’eata parte.—Vej. os artigos Manud Martins Firms, Theotonio Rodrigues de

CarvalM, Thomas Luis, etc., etc.

FR. PEDRO PACHECO, Dominicano, Vigario geral da sua Ordem na
India, eleito Bispo de Cochim, e con&rmado tal a 34 de Janeiro de 1694.— Foi

natural de Lisboa, e m. em Goa no anno de 1713.—E.

399) Diseurso sobre a sentenga: «Tudo e nada diz quem diz amigo.* Lis-

boa, por Miguel Deslandes 168S. 4.°

Ainda nSo tive occaitiao de encontrar algum exemplar d’este Diseurso,

one no conceilo de Barbosa (de cuja BM. tirei as indica;^) e ornado de em-
oi(ao sagrada e profana.

PEDRO PACHECO DE LEANDRE8, Bacharel fonnado em Canones,

e natural de Setubal, onde m. em 1717, segundo diz Barbosa.— E.

400) Exhortofdo a um amigo, em que se contempla o reformado convento

de Brancannes, dedieada a N. S. dos Anjos. Lisboa, na Offic. Joaquiniana da
Mosica 1730. 4.° de 15 pag. innumeradas.— F uma descripfSo do rcferido con-
vento, feita em cento e quatorze tercetos hendecasyllabos.— Parece-me ser

raro este opusculo, pois d'elle hei visto apenas dous on tres exetnplares.

401) Diseurso poetieo e moral, etc. Lisboa, 1730. 4.°— Nunca o pnde
aebar.

403) Siloa em hucor da milagrosa reliquia de S. Thomas de Villa-nova.—
Vem de pag. 150 a 159 nos Aeroamas panegyrieos (vej. Diceionario, tomo i,

n.* A, 13), tendo no 6m a assignatura « Pedro Pacheco*.

FR. PEDRO PADILHA, primeiramente Cavalleiro da Ordem de S.Tiago,

e depois frade Carmelita.— Foi natural da villa de Linhares, e m. em 1595.

—

E. em lingua castelhana

:

403) Exeeleneias de la Virgen; poema heroieo. Madrid, por Pedro de Ma-
drigal 1587. 8.*— Raro, e ainda nSo encontrei algum exemplar. (Vej. sobre o
assumpto no presente volume o n.° M, 1083.)

Outras obras no mesmo idioma, e egualmente raras, deixou cscriptas este

auctor, como poder4 ver quem o quizer no tomo iit da BM. de Barlx>sa. En-
tre ellas menctona-se uma traduc^o do poema Successo do segundo cerco de
Dm de Jeronymo Corte-Real (vej. no Diceionario, tomo nt, n.“ J, 134), im-
pressa em Alcali de Benares, 1597. Como tambem nSo a vi, mal saberei dizer

se esta versSo i, como parece, a propria que anda descripta por alguns biblio-

graphos em nome de Fr. Pedro de Rodillas.

PEDRO PAULO DE ALMEIDA SERRA, Presbytero secular, Bacha-
rel em Theologia pela Universidade de Coimbra.—Em 1833 foi eleito Oepu-
tado is Cdrtes ordinarias, pelo circulo de Viseu (provavelmente o da sua natu-
ralidade), sendo entSo Vigario na fieguezia de dorrellos. Nada mais apurei a
sen respeito.— E.

404) Methodo de ajudar os moribundos, recmilado de varios auetores, e

fruelo de um largo uso : eseripto em latim pelo P. Jodo Polanco, e traduiido em
portuguex. Lisboa, por Antonio Rodrigues Galhardo 1803.—Em 8.° de vin-
303 pag.

D. PEDRO PAULO DE FIGUEUIEDO DA CUNHA E HELLO,
Clerigo secular, Arcebispo de BrMa, eleito em 15 de Janeiro de 1840, e con-
6rmado em 3 de Abril de 1843; CaHeal da Sancta Egreja Romans em 30 de
Septembro de 1850; Par do Reino, etc.—Foi Doutor em Canones, e Lente da
Universidade de Coimbra.—N. a 19 de Junho de 1770. Ete sua naturalidade.
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e da data do obito, nio tenho noticia exacta.—Sendo Vigario capitular em
Braga, escreveu, ou se Ihe attribuc, o opusculo segninte

;

405) Diseurso em que $e prelende mostrar ter tido eanoniea a deputa(oo

do Areebitpo primaz eleito, para Vigario capitular da diocete de Bra^: par
um zeloto do bem espiritual dai almas. Lisboa, na Imp. Nac. 1841. 4.° de 23 pag.

Sendo provavel que publicasse alguns outros escriptos, relativos qnanoo
menos ao officio pastoral, darei conta no Supplemenlo do que bouver a esse

respeito, se me forem entretanto snbministrados os esclarecimentos necessa-

rios; e tanto mais aproveitaveis seriam elles, quanto (serando me consta) slo

agora procuradas as Pattoraes dos bispos, depois que na Unirersidade se creou

a cadeira de Theologia Pastoral. Dizem-me que um illnstre professor da facul-

dade, que procura colligir taes dociimentos para estudo particular, conseguiu
ajuntar para mais de duzentos impressos, al^m de muitos manuscriptos, e con-
tinda no empenho de rennir-lhes tudo o mais que possa baver em similbante

genero.

PEDRO PAULO PINTO, CapitSo do batalbSo de c^dores n.* 4, etc.

Ignoro as demais circumstancias que Ihe dizem respeito.— £.

406) Repertorio militar, do que ha estabeleeiao e em rigor coneemente d
organiza^, uniforme, armamenio, economia, disciplina, policsa, servifo, saude,

jutlifa criminal, privUegios e recompensas : extrahido da legidagao e mais diz-

pozifdez ate o anno de 1860 : e acompanhado da Integra de muitaz dizpoticSez e

vartoz formularios : coordmado para o uzo especial do exerdto do eztado da In-

dia, e suaz repartigCez civss. Nova-Goa, na Imp. Nac. 1860. 4.° 2 tomos.

D'esta obra, que nio vi, tenho apenas a noticia que d'ella dlo o Catalogo

dos livroz e papeiz publicados pela Imprenza Nacional de Nova-Goa, e um ar-

tigo inserto na Revisla militar, n.* 8, do mez de Agosto de 1862 a pag. 357.

FR. PEDRO DE POYARES, Franciscano da provincia da Piedade,

Pr^gador, e Lente de Theologia no convento de S. Francisco d’Elvas, etc.

—

Foi natural do logar do seu ajppeUido, no termo da villa de Barcellos, e m.
em Braga no anno de 1678.— E.

407) fCJ Traelado panegyrico em louvor da villa de Bareetloz par rezao
do apparecimento de cruzet^ n'eUa apparecem. Coimbra, na Offic. de Josd
Ferreira 1672. 4." de XLvni-241 pag.

sN’este tractado se acham (uiz o proprio auctor no prologo) muitas cou-
sas boas, muitas mediocres, e muitas mais nSo boas; das quaes pwe desculpa,

dizendo com Harcial (liv. i, epigram. 17):

>Sanl bona, sunt quadam mediocria, sunt mala pinra,

Qua lagis; bic alitor non fits, amice, liber. •

£ livro pouco vulgar. Dei pelo exemplar que possuo 480 rdis.

iOS) fCj Dieeionario Lsisitanico-Latino de nomez proprioz de regiSes, rei-

noz, provineuiz, cidadez, villas, eaztellos, logares, rioz, mares, monies, fontez,

ilkaz, peninsulas, izthmos, etc. com o name latino, dando a ezze nome latino o
vulgar que hcne tern. Lisboa, por Jolo da Costa 1667. 4.* de xxxu-488 pag.

Os que oesejam escrever com propriedade, e segundo a legitima prouun-
ciafAo portugueza, tdem n'este livro um guia seguro, e na sua li(So subsidios

de valia, para evitar os erros grosseiros, em que miseravelmente incorre a
maior pvte dos nossos modemos traductores, nSo z6 de romances, mas de
obras scientiOcas, e aid alguns auctores originaez, que transportam ds vezes
para a nossa linna os nomes do vocabulario geograpbico de modo que causam
lastima aos sisudos, e provocam o riso aos eruditos de genio maUcioso.

0 Martgrologio Romano (Vej. no presente vol. a pag. 166) tambem d livro

ntU) desprezivel n’esta parte.

Digitized by Google



PE 446

Vi vender um exemplar do Diccionario por 1:200 rSis; o que possuo,
comprado com outros livros, sahiu-me por prefo mais favoravel.

FR. PEDRO DA PORCIUNCVLA, Franciscano da provincia de Por-
tugal, e Commissario geral da Terra-sancta, etc.

Diz Barbosa, e com elle o collector do pseudo-Co/olopo, que este padre
publicara, ou escrevSra

:

409) Rela{ao dos $ancios logaret da Terra-sancta, e mats logares da Pa-
lestina. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1621. 4.'*— Reimpressa (conforme o
raesmo Barbosa) pelo commissario geral Fr. Antonio Sarmento. Listoa, por
Antonio Alvares 1642. 4.°

Ainda nSo encontrei alguni exemplar de taes edicOes; inclino-me, pordm,
a crer que ellas nSo sejam mais que reimpressdes da Rela^do, que pela pri-

meira vez se publicou com o titulo de Summaria (Breve) dos conventos etc. qtie

os frades menores tern a sen cargo etc. (Vej. na letra S o arligo assim intitulado.)

PEDRO RAMIRES DOURADO, natural de Li.sboa, etc.— Diz Bar-
bosa que escrevdia, alem de varias obras manuscriptas, cujo destino se ignora,
a seguinte

:

410) Relafdo de uma paragonagao de principes e vardes iUustres etc.

—

Conforme o mesmo Barbosa, sabiu no Prognostico para o anno de 1611, com-
posto por JoSo de Faria. Lisboa 1611. 8.*— Declaro que ainda nSo pude ver
algum exemplar.

P. PEDRO RODRIGUES, Jesuita, Reitor em varios collegios, e Pro-
vincial no Brasil.— Koi natural de Evora, e m. em Pernambuco no anno de
1628 com 86 annos de edade, e 72 de Companhia.— E.

411) Annua do Brasil, sendo provincial, escripta emo i.’ de Mato de 1597
ao padre assistente Joao Alvares. Lisboa, por Alexandre de Siqueira 1598. 8.*

N3o pude ver esta carta. Barbosa diz que ella anda na CoUecgao que fez
0 P. Amwor RebeUo (vej. no Diccionario tomo i, n.° A,275); poriim Ternanx-
Compans na sua Bibl. Americaine menciona uma eoutracomo obras separadas.

£ provavel que n’isto se enganasse, como se enpnou de certo, quando cha^
mou ao impressor das inesmas obras A. de Signeirat

PEDRO 8ALGADO, natural de Peniche. Militou nas guerras da accla-

macSo, e serviu nas campanhas da provincia do Alemtejo nos annos de 1644
e 1645.

Barbosa no tomo in da BM., tractando d’este auctor a pag. 613, diz que
elle militdra com o poslo de soldado (I). Este descuido ou inadvertencia, nSod
para extraiihar em o nosso, i^lids doutissiino abhade, porque era em demasia
subjeito a incorrer em outros, nfto menos graves, dignos dereparoou censnra.

N'essc mesmo tomu a pag. 228 toma elle a cidade de Angra como capital da
ilha do Funchal

;

e repete a pag. 291, quo Angra e capital da itha da Madeira.—
A pag. 313 apresenta-nos Villa do Conde como situada no protanciailaReira;

etc. etc.

Eis aqui a indica^So das obras que nos ficaram impressas de Pedro Salgado:

412) (C) Dialogo gracioso, dividido em tres actos, que contem a eatrada
que 0 Marquez de Terractisa, general de Castella, fez na campanha da cidade

d'Elvas, tractando de a conquislar, e o forte chamado de Sancla Luzia, junto

d dita cidade; e a retirada que fez d Je Badajoz, com perda de muila genie

sua, e de reputaguo. Lisboa, por Paulo Craesbeeck 1645. 4.” de 8 folhas nao
numeradas. — E escripto em versos octosyllabos, dos quaes a maior parte s3o
na lingua castelhana, e o rcsto cm portuguez, conforme os interlocutores que
flguram no dialogo, sendo uns d’estes portnguezes, e outros hespanhoes.—Vi
am exemplar d'este opuscule na livraria da Academia R. das Sciencias, e ti-
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nha antigamente a namera^ 377-S8, que provavelroente ji nSo conservari,

em virtude da mudanja de colloca^^o que os livros tiveram nos ultimos

annos.

413) fC) A maior gloria de Portugal, e a affronta maior de Castella : co-

media fiotilica, que conl^ a verdade de tudo o que succedeu na campanka do
Alemtep alt presente anno de 1663, e a gloriosa restauragao da cidade d'Evora,

com tnuilas particularidades diijnai de memoria. Sem de$igna(4o do logar e

anno da imprcssSo. 4.°— Diz-sc que 6 tambem composta em versos portugue-

zcs e castelnanos ; o que comtudo nSo posso afiirmar de facto proprio, porque
ainda nSo a exaralnei.

414) fCJ Thealro do mundo: comedia moral e iocosa; comuma relofdo

no fim, da preza me os maltezes fizeram na mdi do Uran-Tureo. Lisboa, por
Domingos Lopes Rosa 1645. 4."

41o) (Q Hospital do mundo, e sepunda parte do Thealro d'elle. Dialogo

moral e jocoso. LisDoa, por Paulo Craesneeck 1646. 4."

41()) (CJ lielagdo verdadeira da erUrada que fez em Castella Femao Mar-
tins de Ayala, tenenie da companhia de Manuel da Gama Lobo ; e da preza que

fizeram, trazendo prisioneiro o Conde Sarguen, general da carallaria, que tima
ser. Li.sboa, por Paulo Craesbeeck 1646. 4.*

417) fCj Relagdo verdadeira das festas que na cidade de Lisboa se fizeram
na restituifdo do principe D. Carlos II aos reinos da Gran-Bretanha. Lisboa,

por Henrique Valente de Oliveira 1660. 4."— Em verso.

Todos os referidos opusculos sSo hoje raros.

Jos^ Maria da Costa e Silva nSo faz men^o alguma d’este poeta no sen

Ensaio biogr. erilico

;

pordm os que examinaram estas obras affirmam • serem
escriptas em linguagem pura, e facil veriUca^So, sendo o dialogo natural, e a
jocosidade sem violencia. Com estas circumstancias, e assis provido de ima-
ginapSo para bem pintar o ridiculo, o auctor poderia distinguir-se no genero
comico, se n’elle se nouvesse empregado com melhoresexemplaresdo queeram
em seu tempo os do tbeatro castelhano, que Ibe serviram de modelo*.

PEDRO SANCHES DE PAREDES, Bacfaarel fonnado em Direito ca-

non ico, e beneSciado na egreja de Sancta Maria de Obidos. Foi insime na arte

da Musica, segundo dizem os sens biographos.— lenora-se a sua naiuralidade,

e a data do na.scimento.— M. a 13 de Abril de 1635.— E.

418) (C) Arte de grammatica pera em breve saber latim, composta em lin-

guagem e verso porluguez. Com urn orece vocabulario no cabo, e aigumas phra-
ses latinos. Dirigida a Jodo Gongalves de Ataide, conde de Atouguia- Lisboa,

por Vicente Alvares 1610. 8.“

Eis-aqui o juizo que d’esta obra faz o nosso erudito professor Pedro Josd
da Fonseca; Esta Arte que o auctor compoz em linguagem, para instruir, se-
gundo diz, sens sobrinhos, e por Ibe parecer irregular o modo de a estudar em
latim, 6 em quasi tudo conforme a do P. Manuel Alvares, que o auctor sene,
como confessa. Para maior facilidade poz tambem em versos, e lingua vulgar
os preceitos mais necessarios, com os exemplos em latim. Isto fez elle 4 imi-
ta;4o do famoso grammatico Francisco Sanches Brocense, sen parents, que
assim o pratic4ra em castelhano. Na prefagHo, jndiciosamente escnpta, se pdde
ver 0 methods, com que o auctor lormon a sobredita Arte: metbodo facil,

claro, e assis commodo para por elle se aprender em breve tempo a gramma-
tica da lingua latina. Para este fim fica n’elle sendo de especial soccorro o uso
dos versos cadentes e naturaes, com qne a pouco ciisto se podem imprimir e
conservar na memoria as regras e escholios mais importantes.*

Os exemplares d'este livro sSo hoje de bastante raridade.

PEDRO SANCHES VIANNA, natural da villa (boje cidade) do sea
appellido, na provincia do Minbo.— Foi Medico de profissto, e parew que a
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exerc^ra por muito tempo em Valhadolid, dando com iaso causa a quealgnus
o julgassem d'abi natural.— N. provavelmente no fim da primeira metade do
seculo XVI.— E. e publicou na lingua castelhana ;

419) Las Transformaciones de Ovidio, traduzidas del verso latino em ter-

cetos y octavos castelianas, eon el commento y ea^icacion de fabulas, reduzin-
do-las a filosofia natural, moral, astrologica y historica. Valhadolid, por Diogo
Fernandes de Cordova 1589. 4.“ gr.

£ obra rara, da qual nSo pude ver atd boje algum exemplar.
Vej. como de algum interesse, com respeito a traduces de Ovidio, feitas

em portueuez, ou por portuguezes, o que oigo no tomo vii, no artigo que se
intitula •Poema tirado de Ovidio, etc.

D. PEDRO SEB.IlSTIA E VILA. Professor de Calligraphia, em Portu-
gal e Hespanha sua patria.— N., segundo elle diz, em Barcelona a 16 de De-
zembro de 1822.— E.

420) Curso de Calligraphia inoleza, por Pedro Sebastid e Vila, honrado
por Sua Mageslade Catholica com aiversas condeeorofiies distinetas, auctor da
presents Arte, Professor theorieo-pralico de varios eoUeaios e corpos mititares,

presidents nato de diversas Soeiedades calligraphicas em Lisboa e Porto, Madrid,
Cadiz, Sevdha, Barcellona, Granada, Corvnha, Malaga, S Tiago, Vigo, Bayo-
na, Orense, Lugo, Ferrol, Xerez, Tuy, Vianna do Ct^Uo, Ponte-vedra, Ge-
nova, etc.— Lisboa, Imprensa Nacional 1855. Fol. impresso ao largo, de 8 pag.— a que se segue novo frontispicio de gravura em pMra com o retrato do au-
ctor, a este uma estampa explicativa, e ooze exemplares ou traslados. Os de-
senbos sSo do auctor, e as gravuras de Ch. Haigne, Litb. na rua das Portas de
Sancta Catharina n.° 13.

421) Curso de Calligraphia ingleza para two das esdudas, approvado pelo
Ccmselho superior de Instrucgao ptMioa, por Pedro Sebastid e Vila, etc. Segunda
edifdo. Lis^a, Imp. Nacional 1856. Em formato aue equivale i quarta parte
do precedents, e tambem impresso ao largo. De 46 pag., das quaes as ultimas
25 s2o preenchidas com documentos ou attestados abonatorios da excellencia

do metoodo. Tern mais um frontispicio estampado, uma dedicatoria a el-rei

0 sr. D. Pedro V, e dezoito modelos ou traslados, gravados em pedra, e que
sSo reduzidos doe que acompanbam o curso de maior formato.

P. PEDRO DA 8ERRA, Jesuits : foi Qualibcador do Sancto Officio, Exa-
minador das tres Ordens militares, Consultor da Bulla da cruzada, e Assistente

em Roma para servir de Reredor dos livros da Companhia.— N. na villa de
Grandola, e parece que ainda vivia em Roma no anno de 1760.— E.

422) Sermdo panegyrico de S. Jodo Baptisla, celebrado na sua milagrosa
imagem, que estd collocada na parede a porta da saneta Se de Coimbra, em 24
de Junho de 1746. Genova, na Offic. Lerziana 1751. 4.°— Jniguei dever men-
cional-o aqui, pela singularidade de haver sido impresso na Italia, bem como
0 seguinte

:

423) Sermdo nos exequias do augusto e poderoso senhor D. Jodo V, rei fide-

lissimo, celebradas em Boma, na igreja de Sancto Antonio dos Portuguezes, pela

cot^e^agdo nacional em 28 de Mato de 1751. Roma, na l^p. Smomomana

FR. PEDRO DE SOUSA, Eremita Augustiniano, cujo instituto profes-

sou no convento da Gra(a de Lisboa em 15 de Fevereiro de 1739. Foi Doutor
pela Universidade de Evora.—N. em Lisboa a 14 de Fevereiro de 1723, e

teve por pae Pedro de Sousa Castello-branco, de ouem tracto no artigo que
immediatamente se segue. M. no referido convento aa Grapa em 8 de Julbo de
1779. D'elle faz men)^ D. Antonio Gaetano de Sousa, na Hist, Genealog, da
C. Real, tomo xui, pag. 324.—E.
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424) Novat ObunxuSes tobre os diftrenles methodos de pregar, impresas

em franees no atio de hdcclvti, e traduzidas em mrlugues por F. P. D. S. vl.

Lisboa, na OfBc. de Ignacio Nogaeira Xisto 1768. 8.“ de xxiv-vi (innumera-
das)-3I6 pag., e mais tres no fim, tambem innumeradas, que contdm as licen-

gas. 0 traductor seguiu n’esta obra o systema de orthographia conforme i pro-

nuncia, tal pouco mais ou menos comoVemey o recommenda no Verdadeiro

melhodo de estudar. As iniciaes do frontispicio interpretam-se, creio eu, «Fr.

Pedro de Sousa Aiigustiniano.*

0 traductor, para fundamentar a conveniencia e opportunidade da publi-

ca(So d’este seu trabalho, trac»u no prefacio a seguinte pintura do estado de
degrada^to a que nos tempos anteriores chegira entre n6s o ministerio do pul-

pito. Copio-a, sem fazer-ine cargo da orthographia:

•Eu vejo que hoje se ouvem com desagrado aquelles sermdes, que no
seculo passado, e ainda nos principios do presente, eram a estima^So dos po-
vos, que os approvavam e applaudiam, unicamente por Ihes serem inintelligi-

veis; que louvavam por agudo e ingenhoso aquelle pregador, que usava de
expressdes que elles nSo percebiam; que propunha os assumptos mais para-

doxos, que os provava com os logares da sancta escriptura, n3o como Deus a

dictou, mas conforme a extravagancia da sua idda queria torcel-os e arrastal-os.

Um sermSo todo debaixo de uma metaphora era enUo uma pega de eloquen-

cia a mais completa : o que n3o tinha mixturadas algumas gragas era frio e sem
sabor : e se era de paschoa, havia scr quasi uma oragSo bacchanal. 0 que nio
era fundado n’uma fabula, ou ao menos intertecido com ellas, se desprezava
por falto de erudi(3o e omato. As virtudes que os sanctos practicaram, e que
Ihes mercceram a bemaventuranga, nSo eram bastantes para os seus elogios,

era necessario dar-lhes mais do que elles tiveram, e collocal-os nos logares

que nSo tinham merecido. Finalmente, todo o prdgador que nSo tinha junto

com a Biblia o Thealro de los Dieses era reputado por plagiario, pelo verem
sem aquelles livros, que entSo se suppunham necessaries para uma composi-
(3o onginal.a

De assumpto similhante ao d’esta obra vej. no Diecionario, tomo ii, n .** C,

185 e 186; tomo iii, n.° J, 47; tomo v, n.‘ J, 4535, e n.°* M, 281, 471 e 580;
tomo VI, n.° 1664, etc., etc.—E no tomo vii o artigo fV. S^xsstiao de Saneto
Antonio.

Pela identidade das iniciaes *P. D. S.» tenho hqje por sem duvida que Fr.

Pedro de Sousa foi auctor do Compendia daprodi^sa iMa . . . de S. Gonpilo de
Lagos, que mencionei no tomo it, n.° C, 93; mandado imprimir, como ahi digo,

por Fr. Agostinho da Silva, da mesma ordem, circumstancia que, por falta de
outras combinagdes, me fez enUo propender para a id^a de que a obra po-
deria ser de sua composigSo. Nem obsta que a orthographia do Compradib de
S. Gongalo seja assas diversa da segoida nas Novas Obsertagoes; o intervalo

dos treze annos decorridos poderia hem ter modificado n’esta parte as doutri-
nas que Fr. Pedro adoptAra de principio; se nSo 6 que, aebando-se elle acaso
ja impossibilitado de cuidar da impressSo do livro fpois que faleceu logo no
anno seguinte), o publicador Fr. Agostinho mudaria a seu belprazer a ortho-
graphia do original para aquella mais geralmente em voga.

PEDRO DE SOUSA DE GASTELLO BRANCO, Commendador da
Ordem de Christo, e senhor do GuardAo. Depois de occupar varies postos tnaio-

res no exercito e na armada, chegou ao de General de oatalha, e foi Govema-
dor da praga de Setubal.— N. em Lisboa a 14 de Fevereiro de 1678, e m. a
21 de Dezembro de 1755.— Foi pae de Fr. Pedro de Sousa, de quern tracto no
artigo precedente.— E.

425) Elementos da historia, ou o que e necessario saher-se da dironoloqia,
da geographia, do brazao, da historia universal, da egreja do lestamento veUw,
das monarchias antigas, da igreja do lestamento now, e das monarchias novas.
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allies de. ler a hislona particular
:
pelo Abbade de VaUemont. Tradutida da lin-

ma frnnceza iia portugueza, e accrescentada com algunuu noticias de Portugal.

Lisboa, na OUic. de Miguel llodrigues 1734 a 1751. 4.'' 5 tonioscom estam-
pas.— E novaniente, Quinta impressdo accrescentada com uma explicacao de
medalhas imperiaes desde Julio Cesar ale Heradio. Lisboa, na Offic. de Anto-
nio Vicente da Silva 1767. 4.° 5 tomos, com xxiv-419 pag., xxvin-299 pag.,

n-329 pag., 328 pag., e ii-3:)8 pag., inclusive as dos indices 6naes.

Creio que a indica^ilo de quinta edifdo 6 leita com referencia is do origi-

nal francez; pois nio sei que naja da traducgSo portugueza mais que as duas
que beam inencionadas, sendo d’estas a primeira em tudo preferivel i segunda,

cujo pre;o nos Calalogos da casa da Viuva Bertrand dt Filbos 6 ainda hoje de
3:000 reis.

Tem esta obra muita analogia e similhan^ com a Politica moral e civil

de Damiio Antonio de Lemos (vej. no Diceionario, tomo n, n.* D, 11) publi-

cada pelo mesmo tempo. A ordem ou disposifio das materias e comiudo di-

versa, como se vera da seguinte resenha dos titulos dos nove livros em que se

divide, a saber

:

Tomo I.— Livro 1.* Contem os principios da chronologia. Livro 3,‘Prin-

cipios de geographia.

Tome II— Livro 3.° Principios do brazSo. Livro 4.° Principios da histo-

ria universal. Livro 5.° Historia da egreja do testamento velho.

Tomo III.— Livro 6.* IFistoria das monarchias antigas, isto 6, que flore-

ceram antes do na.scimento de Christo.

Tomo IV.— Livro 7.* Historia da egreja de Jesu Christo.

Tomo v.— Livro 8.° Historia das monarchias novas. Livro 9.° Continua(io
das monarchias novas.

0 traductor, para tornar a obra de maior utilidade para os sens patricios,

introduzin n'ella varios additamentos originaes, que respeitam particularmente

a historia de Portugal. Taes sao: no tomo i a Chronologia de Portugal desde

a fmdtKuo do reino, continuada em cinco epochas. (De pag. 91 a 112 na edifto
de 1767.)

—

Descripfdo de Portugal, reparlido em tree gocemos, ecclesiaslico,

civil e militar, com os calalogos <us Vice-reis e Govemadores geraes da India e

do Brasil ; dos Capelldes mores, Inquisidores geraes, Reitores da Vniversidade,

Presidentes do Desembargo do Pofo, e mais tribunaes civis, Govemadores do
Algarve, etc. ( Dito tomo, pag. 277 a 352.)— Descripgdo dos escudos de armas das
familias porluguezas. (Tomo ii de pag. 14 atd 84).— Catalogo dos Reis e suc-

cessos de Portugal, continuados de 1734 ale 1750. (Tomo v, pag. 288 a 295.)

426) ReUagao (sic) do sueesso (sic) aue teve a armada de Venexa onida (sic)

com as esquadras auriliares de Portu^, e outros principes catholicos, na costa

da Morea contra o poder OUomano. Messina, Offic. de D. Vittorino Maflei 1717.
4.* de 19 pag.—(Com o nome de «D. Inofre Chirino, clerigo regular*.)

D’este opasculo, cujos cxemplares sSo raros, nao faz mcn(So Barbosa; e

parece que o primeiro dos nossos bibliographos que o descreveu fdra o sr. Fi-

gani4re na sua Bibliogr. Hist., n.° 402. 0 mesmo sr. possue da Rdapio um co-

dice manuscripto, com visos de ser o original, e ahi se declara ser escripta pqr
Pedro de Sousa de Castello-branco ; cumprindo advertir, que 6 inuilo mais
ampla que a impressa, contendo additamentos e variantes, como veribquei na
confronla^au que de ambas flzeinos. 0 sr. Pereira Caldas me affirma possuir

tambem a sua parte um exemplar da impressa, unico, diz elle, que atd wora
vira entre a multidio de folhetos e papeis do scculo passado que tem tido a
possibilidade dc examinar, ou de adquirir para as suas collecfdes.

TOMO VI 29

Digitized by Google



CORRECgOES E ADDITAMENTOS

QUK PODEM TER LOGAR DESDE JA N'ESTE TOMO VI

Pig. lin.

6 47— Na Offic. Nunesiana
1798 lea-te: Na Ollic. Nunesiana 1801.

8 W—Memoriasobrearuiva
Tenho por provavel, qnc a Mmoria a que se
allude seja um opusculo no fomiato de 8." de
44 pa^., lendo por litulo ; CvUura da granza
tm ruim do* tintureiros, por ordem de S. A.
R. 0 Principe Regenle notto senbor, extrahida
dot melhores escriptot^ u tern publicado.
Lisboa, na Reg. Offic. Typ. 1803. Sem nome
de auctor.— D'elle me communicou um exem-
plar o sr. M. B. Lopes Fernandes.

12 11— 4.* de 39 pag. lease

:

8.* gr. de 40 pag.
16— sabre a materia do fo-

Iketo tease: sobre a doulrina expendida no foOteto
18— 1836 lea-se: 1836. 8."

14 12—1787. 8.«. . . . lea.se

:

1787. 8.- de 88 pag.
19 18— P.XANCJEL JOA-

QUIN DE MI-
RANDA REGO Era ultimamente Honsenhor, e Vigario nafre-

guezia de Sancta Anna do Rio de Janeiro.

—

M. em Paris a 2 de Abril de 1853, segondo
agora li nas Ephemerides nacionaes, ou reeor-
dagbes historicas, publicadas na Revista popu-
lar do Rio de Janeiro, tomo xrv (18o2), a

,
pag. 39.

24 22 — MANUEL JOSE
BARJONA Foi Cavalleiro professo na Ordem de Christo,

.segundo me informou depois o sr. Rodrigues
de GusmSo.

25 6

—

Taboos mineralogicas

etc. 4.“... lease: Taboos mineralogicas etc. Folio, impressas ao
largo.

26 44— tenente quartel-mes-

tre lease: pagador com hooras e soldo de capiUo.
27 17— .ainda nSo concluido,

lease: e terminado no d.° 2 (de 1862), pag. 104a 118.
30 27— tttn escrevente lease: e seu escrevente
35 11— 1670. 4.“. . . lease: 1670. 4.' de 20 pag. innumeradas,

» JoSo GalvSo. . lease: JoSo GaIrSo.

29 .
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39

41 .

41 ..

. liii.

- (n.° 944) Sdencia dot
costumes etc

MANUEL LOPES
DE OLIVEIRA

—MANUEL LUIS DE
MAGALHAES..

— MANUEL LUIS
IK» 8ANCTOS

Caldas me parlicipa ler cm seu
exemplar d'esta obra, inipressoemL^a, na Imp S. viana. no lim ^ calra^do Garcia, etc 1834. 8.- de 221 pag., e maisuma innunierada com a erraU. A nltima pae

n.
erradamente numerada com

rL ***- que Ihe
uma cdifjo

aiversa das duas ja mencionadas.

mi^ j4mam em separado, como aliaspod^
Catal^ da Acad., cujas s4o as indiMcaes

A i«to»* letwntemCTi/o ejurammto, gue osonm-

fjli
lUiiiM secularts. ecdesiasticos t mats pes-
.

. fizeram a et-rei D. Joao V, nossTse-n^r etc. rfc Lisboa, por Valentim da CosU
Deslandes 1707. Fol.— ouibi oorMicuel Ro-
drigues 1750. 4.. de 34pa^^ ?«eW

I*!?
^^empUr pertencente ao sr. Fig»-

1575 )

Oteeumario, lomo i, n.*

0 Comp^dio grammatieai da Biypse (o.» 956)
hayia j4 sido impresso no Porto m daU m-tenor i da edi^io mencionada.

Islo < 0 qoeseevidenceiapelasdeclaracaes
do rosto de outra obra do mesmo auctor^ da
qual obhve^ora nm exemplar por Tavor do
sr. Pereira Cddas. Diz assim

;

^tico laltna, etymoU^, orthographia, pro-
nto e syntaxe. Com dous ap^L, umt.mudo^ das vogaes t ditongos, oulro das uo--« ecttpUcas, s o modo de variar as oracdet
Peto aucior do (hmpendio da Elypse poratro^ seta dtMpulos. Obra posthuma. Porto, na
Offic. de Antonio Alvares Ribeiro 1794. 8 •

diy‘final
® '""“®8radas de in-

De urn pequeno caUlogo, que se acha en-
j*®’ ,?8duio que Mra editordMta o^a, e do Compendio Antonio Tei-wa de MagalhJes rfliccttmarto, tomo j, pag.

e que Manuel Luis, provavelmenie seuPM, ou irraSo, era professor de grammatica
latina, e falecera antes de 1794.

°

0 ^usculo hisipriea das figuras at-
legortcas tie. (n.* 957), foi mencionado n’estearbgo por modo algum lanto confnso, e me^nos conforme ao que em verdade t. Cumpre
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pois recUficar o que n'elle ba de ineucto, em
presen^a dos jndiciosoa reparos que o sr. Fi-

^ntere teve a bondade de communicar-me,
combinados com o exemplar, que, como disse,

conservo em meu poder, mas a que nSo pres-

lara anleriormente major atten^Ao.

A DeuripfSo hisiorica, etc. etc. Folhrto ii,

tal como vai no artlgo 957, consta apenas de
10 pag.— A ella se segue, poi^m, wocbado
juntamente, outro opusculo de 14 pag., com
roslo separado, que diz: DetcripfSo kittorica

da camara real, eamarim real, ante-camara,

e ludo 0 mats concernente ao iiilertor do real

e iiaval vaso, denomitiado Beal Eteuna, o gaol

Sua Mageet^e etc. (segue-se o resto confor-
me ao titulo do n.° 937). Folheto in. Lisboa,

Imp. Regia 1833. —Junto esUaiodamais ou-
tro folheto (este e que tern realmente as 73
pag., que por equivoco attribui ao n.° 957),
cm cujo frontispicio se Id ; Inventan'o do catco,

apparethos, e mais uleruilio!, assim de ttso como
os tobrecMenlet, da real eseuna de S. M.o sr.

D. Miguel l.°. . . . a mat o memo augtuto se-

nhor mandou riicar, aesenhar e conttruirpara

seu real e immedialo eervifo peh engetJieiro

constructor etc. Cujo real vaso foi conduido
em 0 anno de 1KI3. Lisboa, na Imp. Regia

1833. E n’este declara o auctor a pag. 3, como
ja dera 4 luz a DescripfAo do casco da real

eseuna, bem como a das divisdes intemasdas
Camaras e ante-camaras em dous folhetos, im-
piessos iia cidade do Porto, Typ. 4 pra;a de
Sancta Theresa, o primeiro, em 14 de Novem-
bro, e o segundo em o 1.* de Dezembro do
anno de 31 : os quaes (diz elle) tambem se

acham inseridos no periodico 0 Correio do
Porto, n.“* 376 e 390 do roesroo anno.

Por esia conta vem a ser cinco os folhetos

roncementes ao assumpto
;

primeiro e tegun-

do, os do Porto, quo nSo vi
;
terceiro, o que

erradamente se imprimiu em Lisboa com a
indicafAo de ii; quarto, o outro, tambem de

Lisboa, a que cham.iram in ; e quinio, este

Invenivio, que nlo traz no frontispicio nu-
mero ordinal, e que todavia parece estava j4

impresso ao tempo da publica(4o do intitu-

lado III. E baste de explicafSo ; da qual pefo
desculpa aos que por venturajulgando-ami-
nuciosa em demasu, ou de todo desnecessaria,

derem por perdido o emprego do tempo e cs-

pafo que com ella occupei.

41 41 — Ibi, 1817. 4.* lea-te: Ibi, na imp. Rena 1817. 4.° de vm-303 pag.,

e mais 3 de inmee final.

46 40— moila conbecida...
lea-te: muito conhecida
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48 HANVEL MARIA
DE BARBOSA
DU BOCAGE. . Devo a prestavel e officiosa coadjuva^Io do sr.

Figani^rc as seguintes eniendas e retoques
para cste artigo, os quaes conferimos a vista

dos exemplares que o mesmo sr. possue.

A Elegia o.° 1000 tem sdmente 7 pag., das
quaes a ultima (innumerada) 6 preencbida
com um soneto.

Os IdyUios marilimot, u.* lUOi, sahiram
em segunda edifdo, Lisboa, na Typ. Rollan-
diana 1821. 8.“ de IS pag.; e em terceira dita,

ibi, na mesma Typ. 1825. 8.° de 15 pag.

Da Eufemia ha mais, afdra as inencionadas,

uma edifSo: Lisboa, Imp. da Rua dos Fan-
queiros n.° 129 B, 1825. 8.° de 78 pag.
As Chindat de Abu-Casem, n.° lOw, na edi-

(do de 1797, que e no formato de 8.°, consta

de 14 pag.— >ao declare oe nomes do auctor,

nem do traductor.

A edi(So do poema Os Jardint, n.° 1009,
feita no Rio de Janeiro, dde 1812, enlo 1811.
No formato de 16.°, com xu-161 pag.

A Elegia a D. Rodrigo, n.° 1011, foi feita

em 1800, na Offic. de Simao Thaddeo Ferreira,

e nSo na Offic. Chalcograpbica, etc. Consta de
35 pag. in 4.°, com o texto latino em frente.

Ila um folheto de 8.°, com 12 p^., im-
presso clandestinamente,sem frontispicio, len-

do-se n’elle apenas no alto da primeira pagina
Carta d'EujJirasia a Ramiro, traduegdo de
M. M. de B. du Bocage. (Goncorda com a que
sahira impressa em outro similhante folheto

no formato de 8.° gr., e d a mesma que appa-
receu tambem reproduzida na Bibliotheca fa-
miliar, como digo em uma nota a pag. 41 do
tomo VI da edi(do das Poesias de Bocage, que
dispuz e coordenei em 1853.) Ha porem no re-

fendo folheto a pag. 10, uma Carta d'Elmano
a Anfrita, verdadeiro desconchavo, cheia de
versos errados, e que sd por injuria poderia

attribuir-se a Bocage.

S3 . . - MANUEL JOSE
RIBEIRO A PolUiea Liberal ficou por acordo de seus

redactores e proprietaries iudefinidamente

suspense em o n.° 674 de 10 de Agosto d’este

anno.

56 34—1736.4.° lease: 1736. 4.° de 15 pag.—E uma Carta funebre,

patiegyrica e familiar em prosa. D'ella tenho
um exemplar, em um volume composto toUo
dc obras dedicadas dquelle triste assumpto.

58..—MANUEL MA-
THIAS VIEIRA
etc Por informaftio do sr. Rodrigues de GusmAo,

consta-me agora que a Hieloria (completa) da
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58 . . —FR. MANUEL DA
MEALHADA .

.

63 23— da tagrada rtgra

Ua-u:
24— 1621. 8.* . . . . Ua-te:

62 • D. MANUEL DO
MONTE RO-
DRIGUES DE
ARAUJO

cmiurafio de CaliUna traduzida de Salluatio,

e que se julgava perdida. ou apenas cncetada

pelo trMuctor, sahira publicaaa nu Irutitulo,

vol. V, jMg. 189, 210, 2§4, 262, 285; e vol. vi,

pag. 43, 87, 98, 116 e 128. Mais diz o meu
amiso que eata publica;3o 6 precedida de uma
eruoita prefafdo do sr. Joaquim Alves de Sousa,

em que se deinonstra pela compara^So de va-

ries trechos, que a versSo de Manuel Mathias

excede muito em elegancia e fidelidade d de

Barreto Feio.

Ferteoccu A Ordera de S. Francisco.

As septe partes em que se divide o Prom-
ptuario hitlorico (n.° 1078), sahiram successi-

vamente A luz pela ordem seguinte

;

Partu !.• « 2.* Coimbra, na Offic. de Fran-
cisco de Oliveira 1760. 4.°

Partes 3.* e 4.* Ibi, na Oflic. de Luis Secco
Ferreira 1762. 4.“'

Partes 5.*, 6.* e 7.* Ibi, pelo mesmo impres-

sor 1764. 4.°

da segunda regra.

1621. 8.° de iv-288 folhas numeradas pela

frente.

Ao dar noticia das edi(des portuguezas do Com-
pendia de Theoltfgia moral feitas no Porto, tra-

ctei 0 ponto mui perfunctoriamente, faltando-

roe enUo as informafdes que jd depois obtive

;

e atd suppuz datada de lm4 a pnmeira d'es-

sas edi(d^, sendo ella realmente de 1853,

como se \6 do frontispicio que passo a tran-

screver

:

Compendia de Theologia moral, par D. Ma-
nuel do Monte Rodrigues d'Araujo, He., etc.

Primeira edifdo ^lugueza, feita sobre a se-

gunda do Rio de Janeiro, correcia e annolada.

Porto, Typ. Commercial 1853. Com approca-
do ex.““ e rev.’" sr. Bispo (Pesta diocese.

8." gr. 2 tomos.

EUtas edi(5es foram dispostas, preparadas

e annotadas pelo rev.^'* sr. Antonio Roberto
Jorge, antigo lenie de philosophia, eeresso

da congregacdo benedictina, e de^e 1840 pro-

fessor da cadeira de theologia dogmatica, ad-

dido ao Lyceu Nacional do Porto, e com exer-

cicio no ^minario Diocesano da mesma cida-

de. Eis o que com respeito a este seu trabalho

me escreve o dito senhor na data de 30 de
Maio do corrente anno

:

<A primeira edipSo que fiz em 1853 do
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(Mmptndto dt Theologia moral. He. a rngo do
sr. U. Jeronynio, bispo que era d’esU diocese,

sofTieu pouca.s altera^des. Tirei d'ella doas mil

pxemplares. Na sepnda, do anno de 1858, de
que tirei dous mil e quinhentos exemplares,

eslando auctorisado pelo ex.*” sr. D. Manuel
do Monte (como declaro no prefacio), suppri-

mi toda a legisla(So brasileira, substituindo-a

pela portugueaa, (anto ecclesiastica como ci-

vil; annotei, e atd alterci em muitos logares

o texto e ordein das malerias ; com o que se

nSo deu por oflendido o ex.*** bispo, auctor

do compendio; antes fez favor de me dirigir

lima lisonjeira carta, que conserve e aprecio.

Esta segunda edi(io esU extincta, e tracto de
fazer terceira, que sera alterada e augmen-
tada. >

No Supplmenlo final do Diccionario haverd
occasiao de tractar d'e$pa;o do illustre pro-

fessor, que por falta de noticia deixou de ser

incluido no tomo i.

65 24

—

Hitloria de Carlos XII
He 0 sr. Rodrigues de Gusmdo me da noticia de

outra edi^io da mesma obra, diverse da que
inencionei ; em cujo roslo se Id

:

Historia de Carlos XII, rei de Sueeia, es-

cripta na lingua franceza por Mr. de Voltaire,

iraduzida na portugiieza jior Francisco Xavier

Freire de Andrade; e emendada segundo os

reparos hisloricos e criticos de Mr. de la Mo-
traie. Dedicada ao preclarissimo senhor desem-
bargador Jose de Seabra da Silva, etc. por Ma~
nua Antonio Monteiro. Lisboa, na Oflic. de
Josd de Aquino Bulhoes 1769. 8.* 2 tomos.

L'ltiroamente o sr. Pereira Caldas me an-
nuiicia tambem possuir a sua parte outro
exemplar de edi^do diversedas duas, sendo esta

imprnsa em Lisboa, com a nota de correcia e

emendada, na Typ. Rollandiana 1807. 8.* 2
tomos.

68 24

—

Poliliea e Urbanidade
lease: Policia e Urbanidade.

A obra cotnpOc-sc de xx (innumeradas)-142

pag. Com uma larga dedicaloria do editor Luis

Mcco Ferreira a D. Antonio de Almeida, por-

cionista do collegio de S. Paulo.

70 14— 1668. Fol.. .. teo-ie; 1669. Fol. (Vei. no Diccionario, tomo i, os

n."* A, 1773 e 1774.)

72 26—e sua mulber D. Ma-
ria Raimunda etc.

lease: e D. Maria Raimunda etc.

79 — (n.* 1179) Historia

Homana etc 0 sr. dr. Pereira Caldas me annuncia uma reim-

pressAo d'este 1." tomo da obra (unico publi-

cadoj.de que diz possuirum exemplar: Usboa,
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seiii designafio da Typ. 1747. 8." de lxxiv-

416 pag.

80 (n.* 1186) Vida de

Lord WeUinglon

etc..., A proposito d'esla obra me escreve o dilo sr.

Pereira ('.aldas:

• Do mesmo Lord Wellington, c principal-

mcnle baaeada no original de Francisco Clarke,

assim como no original de Guilherme Eliot,

ha em nossa lingua uma biographia original

do Visconde de Cayrii no Brasil (Diecionario

BMiogr., tomo v, n.* J, 474:$i, e que nito e

dos livros mais vulgares sahidos da Imprcs-

silo Regia do Rio de Janeiro. •

83 38— composto originaria-

mente Uin men prezado amigo, respeilavel pela vas-

tidio dos seus conhecimentos, teve na pouco

a bondade de advertir-me de que o adverbio

originariamente nSo appareedra ato hoje em
algum dos Diccionariot da lingua, deduziiido

d'ahi a prova da sua illegitimidade. Continua-

rei, comtudo, a empregal-o, escudando-me so-

bre todas, na auctoridade do sr. A. F. de Casti-

lho, para mim n’esta parte do maior peio,ven-

do-o ixir clle usado no prologo da sua versJo

dos Fatloe de Ovidio, a pag. xxx, lin. 23.*

86 30— acingir-se . . . lea-si: cingir-se.

92 11—MANUEL DA RO-
CHA FREIRE . . A obra mencionada d este auctor (n.» 1231) em

cujas indica^dcs fui ohrigado a servir-me da

Btbl. de Rarbosa, e do pseudo- Catoloifo da

Academia, por nio ter jdniais tido occa-slio

de examinal-a oceularmente, sahiu descripla

de um modo niais que inexacto, e tal que dc

forfa induziria em erro os leitores que como
eu nSo a tivessem visto; islo i, quasi todos,

supposta a raridade dos exemplares, que nSo

pude ser maior.

A fortuna me deparou agora a pos.sibilidadc

d'enconlrar na collecfio do sr. Figaniere (wda
vez mais enriquecida de curiosidades d’este

genero) um d’esses rarissimos exemplares; e

com elle o meio dc dar do sen conteudo no-

jdes mais exactas, supprindo as omissttes in-

voluntarias em que incorr^ra. Pena foi que o

dito sr. o nSo possuisse ao tempo da punlica-

fio da sua Bihliographia histonca, onde cum-
pria de certo mencional-o pela materia, abrin-

do-lhe logar a pag. 55, entre os numeros 229

e 230.

Eis-aqui pois o titulo exactissimo do opus-

culo:

Regra mililarofferecidaaotereniuimoprin-

eipe D. Theodosia nosso Senhor. Com hua Be-

lofom do que fez a Villa de Barcelot, depots
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qtte foy adamado Rty ff Sior S«a Maqe$tadt,
ate 0 primeiro de mneiro 164S. Lisboa, tut

OKcina de Domingos Lopes Rosa. Anno de
no formato de 4.*, e nSo de 8.*

como se imprimiu no texto do praeente vo-

lume, por incorrecpSo typographica, e consta

de 8 folhas on ouartos de papal aem numera-
No verao ao frontiapicio ae dedara ser

tmpreaao d cuila de Lonrenp) de Queiros, ii-

vreiro da casa de Rraganga, e na folha imme-
diata vem uma dedicatoria d’eate ao piinci-

pe D. Theodoaio, que eonvdm traaladar aqui
na Integra, para elucidacAo cabal do aasum-
pto. Diz asstm :— mEsta Regra militar, e aato

Rela(2o me enoiaram dous eriados de V. A.
para at tmprtmtr, das quaes a RelapSo oinka

}d offerecida a V. A. E atti me pareceu qtte

commeltia crime, em ndo butear affectuosa-

menie a mesma protec^; poit como oflicial

too antigo da real ooia de Rragatifa, eorre par
conta de V. A. apadrinhar at obrat que tmi-
rem por ordem minha. E ndo podia offereeer-

se com mais raxdo a Regra militar a oulro
prinetpe, do que V. A., que de teut tenros an-
not a oai aprendendo deumdot mais genero-

tos heroes, que honraram o seeptro portugues,

e sera felice prognostioo das que not annot mais
robustos not dard V. A. fundamento de nottat

etperancat e firmeza de nottot detejot, id de-
baixo da protecfdo de V. A. ressuscita, sendo
impresaa no anno de 1541, e no reinado de
el-rei D. JoSo UI, irmio do aerenisaimo in-

fante D. Duarte terceiro avd de V. A., aendo
n'esae tempo, pelo modo, de todoa applaudida.

Melhor Centura ae promeSte agora no faeor de

V. A. em quern com mais roido adut too to-

berano Mecenat, aonde de mais perto le acham
os reit e principet, do que o Lyrico adtaca no
teu, e cuja pettoa Deut not guards por feli-

cittimos annot. Lisboa de Janeiro 6 de 1643.>

D'aqui fica evidente e claro como o fo-

Ibeto se compOe de duaa partea,distinctaa en-
tre si ; a primeira 6 a Regra militar, de au-
ctor anonymo, e que ae dedara ter jd tido

impresta em 1541, no retnado de D. JoSo III;

corre no folheto do verso da folha segunda
ate 0 anverso da aexta, oocupando por con-
seguinte quasi dez paginaa.—A segunda i a
ReUtfoo do que Aieram os moradoret de Bar-
cellos, e preenene as ultimas tres e meia pa-
ginas, sendo unicamente esta, e nio a Regra
militar, que tern por auctor Mamie/ da Rocha
Freire, assignado no fim d’ella, e que no prin-
dpio se dedara ser d’ahi natural. Foi pois
com erro manif^to que os nossos biUiogta-
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pho8 atlribuiraiii a este auclor a Regra mili-

lar, eui ruja coinposi^So elle nSo teve de certo

partp alguma.
I^uinpre advertir ainda, quanto a Regra mi-

/i/or,quo miiito sp illudiriain os que jul^assem

achar ahi uni cumpendio de principios ou
duutrinas proprias da Tactica, ou Stralegia,

quandn em verJade nSo passa de ,ser uma
summula de preceitos moracs, a que bem po-
deria convir com maior propriedade o titulo

de Elhica do soldado, ou outro similbante.

D'isto se convencert quein observar a sim-
ples onumera^ao dus capitulos, quc d tal coino

sc segue; «Cap. I.* Da tentSo com que de-

vem pelejar os soldados.— (iap. 2.* Do que
devc lembrar aos soldados quando pelejain.

— Cap. 3.° Dos peccados que devem evitar os

soldados na guerra.— Cap. 4." Das virtudes

que mais convein aos soldados.— Cap. 5." Da
paz qup deve ser sempre entre os bons sol-

dados, e da obediencia ao capitSo.— Cap. 6.“

Como se deve haver o capiUo com os solda-

dos.— Cap. 7.' Omo nSo devem arrecear os

infieis por muitos que sejam, se elles forem
virtuosos.— Cap. 8.” Do merecimento dos que
morrem na guerra contra os intieis.— Cap.
9.“ Em que summa a regra.— Creio que os lei-

tores se nSo enfadartlo de verem aqui trasla-

dado o ultimo, que serve de epiiogo;

• Porque melhor vos possa lembrar estas

oito regras, torno em o nm d’este breve tra-

tado trazer-vol-as d memoria. 0 bom soldado
deve ter tenfao do exaJfaniento da Santa fd

catholica Quandn pelejar lembrar-lhe o amor
de Christo por quern pde a vida; e chamal-o
com sua sanctissima madre e S. Tiago. Apar-
tar-se de todo peccado, se quer ser vencedor,
confe.ssar-se e commungar a miudo, e ouvir
missa, como fez o conde D. Nuno Alvares, c

. o capitdo de Veiieza hoje em dia faz : haver
paz com os da companhia, oliedecer ao capi-

Uo. Lembrar-se como os amigos de Deus sem-
pre vencem, e o merecimento que tern, mor-
rendo pela .sancta fd catholica, e assim d hon-
rado e victorioso. A qual victoria o senhor
vos dd sempre. Ameii.»

97 00—MANUEL RODRI-
GUES DA SIL-
VA ABREU la ja impresso este artigo, quando por favor

do meu amigo recebi os n.-* o73 e 575 do Bra-
earetise, de 5 e 8 de Marfo de 1861, nos (|uaes

vem a traduc^So por elle feitada omeditai^o*
de Lamartine, que se intitiila Ohomem, diri-

gida a Lord Byron. D'esta pe;a havia ja em
versos portuguezes (como se diz na brevissi-
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ma introducfAo que ahi a precede) oulra tra-

ducfio pela Marqoeza de Alorna (Obra* poe-

ticas, (omo iv, pag. 231); e afdra csaa outra,

que li impressa ha annos em um dos nossos

modernos poetas, de cujo nome mal posso

agora recordar-me.

110 MANUEL DA SIL-
VA PA8808 . . .. Depois de impresso este artigo, adquiri exem-

pfares, Dio ad do opusculo descripto sob o

n .° 1^, mas tambem dos segiiintes, que e •

mister accrescentar aos que ficam menciona-
dos:

CourletrtmarqvLttturlabroAuredf.M.Alt- i

xandre Laborile, inliluUe: •Vnju de la justice

ct de rhumanitd en faveur de I'expedition de i

Don Pedro.* Par Jotejdi et Manutl da Silva

Pottos. Paris, Inipr. de Auguste Mie (sem de-

signaraodoanno,quedcertamentcode 1832).
8.° gr. de 32 pag.

mSentevfa dot Juiia infemaet sobolo *Dia-
i

logo dos Mortos, • on tandicfs qw ot talafra-

riot de urn faleeido periodieo pozeram na boea
|

de teut metiret e mMrlot, ot jinadot *Sovela*
e «Besta esfolada*, nBo ousando os mascara-
dot magarefes tnreatir d’outra guiza ot dit-

crelot etcrevedores do «Segundo Memorial*.
Sem designafAo de logar, anno, etc.— £ ape-
nas um 8.* solto de papel impresso por umasd
face, e anon v ino.— Reporta-ae esta pega a um
folheto publicado coni o titulo ; Jhalogo dot
mortos: tnlerloeulores. Padre Matedo—Padre
Amaro. Londrea, impresso por L. Thompson,
semdeclara^odoanno(provavelmente 1m2).
8.* gr. de 34 pag. Posto que anonymo, foi at-

tribuido ao P. Marcos Pinto Soares Vaz Preto,
redactor que fdra do Paquete de PoriugaL
(0 Dialogo i lima especie de confutarAo, ou
antes invectiva aatyrica c roordaz contra o
Me/norial dos irmAos Wssos, e contra JoAo
Hernardo da Rocha, e outros porluguezes emi-
gradns.)

Inadvertidamente foi no logar competenie
do Diecionario omittido o nome do sr. Jose
da Silva Passos. Ess-a omissAo sera, bem como
algunias outras, reparada no Supplemenio fi-

nal.

112 38

—

Logares seleclos etc... Impresso em Coimbra, na Imp. dalJniv. 18S7.
8.* de viii-2o0 p^.— ContAm excerptos de
Snipicio Severn, Eutropio, Pbedro e Justino
(este ultimo a<i em latim, pelas razdes que o
auctor explica no sen prologo).

113 K—ElementotdaHisloria
aniiga etc. . lea-te: Hisloria antiga, por Mr. RolUn, etc. Lisboa, na

Oflic. de Miguel Manesral da Costa 1767-1768.
8.’ 2 tomos, tendo o 1.* viii (innumeradas)-
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xxiv-L-xi (innutneradas com as licen;as)-280

pag. — 0 2." conUrn 430 pag.

114 10— Vida de Theodosio o

grande, etc. Ua-te: Historia de Theodosio o grande, escripta em
frcmcez para insirucfdo do Del/im, por Mr.
Flechier: traducmo posthuma do captlAo Ma-
nuel de Sousa. Lisboa, na Typ. Rollandiana
1786. 8.' gr.—A declara;io conteuda no fron-

ti.spicio cunfirma o facto de ser ji Sousa fa-

lecido cm 1786, como se disse no texto do ar-

tigo.

125 —Mappas geraes do
commercio, etc. ... Occorre mencionar ainda com respeito a eates

Mappas as observa;Oes e reparos na pouco pu-
blicados pelo sr.Jo^ dc Torres na Bevisla Con-
temporanea, tomo iv (1862), pag. 70 e teg.

132 — D. MARCOS PIN-
TO SOARESVAZ
PRETO Aoquevai mencionadon’esleartigopddeaiun-

tar-sc, como sendo-Ihe ao menos attribuido, o
Diatogo dos morios, impresso em Londres, que
ja descrevi no presente volume (Con-ec^s e

addilamentos, |iag. 460.)

140 iS— Conimbrense..Ua-sr: Conimbricense.

140 19—1744. b." ....tea-se: 1745. 4."

142 — D. MARIA PERE-
GRINA DE SOU-
SA Addicione-se ao que Pica mencionado n'este ar-

tigo ; Varias nolas aos Fastos de Pstblio Ovidio
flazdo, com traduegdo em verso portuguez, por
Antonio Feliciano de Castilho, seguiaos de co-

piosas annoiafdes, por quasi todos os escripto-

res portuguezes contemporaneot. Lisboa, na
Typ. da Acad. Real das Sciencias, 1(^2, obra
osperada desde muito tempo, e rinalmente pu-
blicada em 18 dc Agosto corrente.

144 — D. MARIA SOA-
RES DEALBER-
GARIA Mais para additar ao ja mencionado;

Algumas palavras ao dero itaUano, pda con-

dessa Maria de MonlmerU, traduzidas etc.

i'orto, 1862. 8.* de 16 p.ag.

SA tenbo noticia d’este opuscuk) por encon-
tral-o descripto no BolelimbibUographico, pu-
blicado pelaViuva MorA, do mez de Julho ul-

timo, e vel-o cgualmente annunciado em al-

guns jomaes.

145 34

—

Cartas de Hdoisa a
Abailardo, etc. . . . Supprirei aqui a maneira confusa e incoirecta

por que foram no artigo descriptas estas Car-
tas, por nio ter presente ao escrevel-o algum
exemplar das mesmaa. Eil-as, conforme o fron-

tispicio respective;

Cartas ae Hehisa e Abailard, traduzidas
por Caelano Lopes de Moiera, Iraduetor das
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149 ..

155 12

157 ..

Oliras de Waiter Scott. Seguiiiat das Carlas

amorosas de uma religiosa fiortugueza. resti-

midas d lingua matema por D. Jose Maria

de Sousa, morgado de Mattheus: augmentadas

com as imitacOes de Dorat e mUros, e tradu-

zidas do francez por Filinto Elysio, e Caetano
I

Lope* rfe Jfouro. Tomo I (e ii). Paris, irapresso

por Bourgogne et Martinet. — Na livraria por-

tugueza de J. P. Aillaud. 1838. 12.“ gr. (ou 8.”

portuguez). 0 tomo i de iv-237 pag.; o tomoii

de 11-111-268 pag.—Com os dous retratos, qne

no texto inencionei. Pela irregularidade com

3

ue foi redigido o artigo n’esU parte, enten-

eria alguem que n’esta collecfSo s<3 se conti-

nham as cinco cartas traduzidas por D. Josi

Maiia de Sousa, quando a verdade 6 oue na

(iita collecfio se coiuprehendem, alt'm das re-

feridas cinco cartas, as doze traduzidas por

Filinto, c varias outras pcfas.

MARTNO MIGUEL
FRAMZINI Al^ni de todos os escriptos que v5o inmcaaos

n’este artigo, tern nos Faslos de Ovidio, tra- l

duzidos pelo sr. Castilho (vej. nas presentes

Correcfdet, pag. 461) uina nota, intitulada:

A meteorologia e o seu porvir, a qual vem no

torno HI, pag. .578.

. Vida da Serra de Deus

Soror Isabel do Me-

nino Jesus, etc 0 men amigo Rodrigues dc Cusmito me escreve

em carta do mez passado, dizciido conscnar

alguma idiia de que esta Vida Wra depqis pro-

hibida pela auctoridade civil ou ecdesiastica.

E accrescenta : sSe o nSo foi, bem o merii-

cia! pelo menos a impressSo que me dei-

xou a sua leitura.

»

-MATHIAS AXTO-
ATO SALGADO. A Orufoo funebre (n.“ 1502) tern o seu frontis-

picio tal qual como se segue:

Ura^do funetn-e nas exequias do fidelissimo

rei 0 sr. D. Joao V, celebradas pelo Senado da

Camara da rilla de S. Jodo d'el-rei, nas Mi-
nas-geraes, etc. etc. Lisboa, por Francisco da

Silva 1751. 4.“ de viii-56 pag.

A collecfSo dos Sernwes etc. iiieiicionados

no decurso d’este artigo, cumpre ajuntar do
mesiiio assumpto os seguintes, de que tive ul-

timamente opportunidade de encontrar exeni-

plares em poder do sr. Figaniere

:

^rtnito tuis exequias do augusto e poderoso

sr. D. Joiio V, celebradas em Roma na igreja

de Santo Antonio dos Porttiguezes, pela Con-

grega(do nacional em 28 de Maio de 1751, pre^

goti 0 R. P. M. Pedro da Serra, da Compauhia
de Jesus, etc. Roma, 1752. Na Typ. Salomo-
niana. 4." de xii-xxxiv pag.—Tcni uma intro-
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dur^jo : ReUtfao do apparato funebrr, com que

foram cetebradas cu exequias, etc.

Paneijyrico funebre nos exequias do muito

alio e poderoso t ei o sr. D. Jodo V de Portu-

gal, cetebradas pelns reliqiosos aUemaes na tua

ujreja de S. Joao yepomuceno an .‘H de Outu-
bro de 1750. Disse-o o P. Fr. Manuel Rodri-

?

ues, da regular obserrMncia de S. Francisco.

.isboa, por Miguel Manescal da Casta 1750.
4." de xvi-31 pag.

Oragao funAre nos exeguias da magestade

fidelissima do sr. D. Jodo V, cetebradas na ca-

thedral da Bahia de lodos os Sanctos, ooi 1 1 de

Novembro de 1750, que recitou o P. Plaeido

Nunes, da Cnmpanhia de Jesus. Lisboa, na Re-
gia Oflic. Silviana 1752. 4.” de vi-31 pag., e

2 iimumcradas no fini com as licenfas.

Barbosa menciona ainda a seguinte, que eu
nio vi, nein o dito senhor possue:

Orofdo funebre nos sumptuosas exequias do
ser.”" sr. D. Jodo P, cetebradas na igrsga de

S. Pedro dos Cterigos da cidade da Bahia, a 29
de Janeiro de 17,51. Lisboa, na Regia OfGc.

Silviana 1753. 4.°

169 18— tomo II lea-se: tooio in.

184 30— descureiem. . lea-se.- transcurei a

196 (n."1636) As dfetnorio* descriptas n'cstc arligo, com res-

peito a existencia da Companhia das Vinhas

do Alto-Douro, cunipre accrescentar as se-

guintes, de qiie nSo pude tomar a tempo as

convenientes notas. De lodas conserva exem-
plaros o muitas vezes menciooado sr. Figa-

iiitee. V4o aqiii .segundo a ordem chronolo-

gica da publi^to; mas para facilitar as cita-

(des, proseguira a numeraclo sobre a das que
ja deixei apontadas. Em segunda edigSo do
Diccionario, qiiando esta venha a rcalisar-se,

havera logar para dar-lhes uma r.ollocaf5o

mais methodica.

23. Considerafdes fundadas em (ados, so-

bre a exfincguo da Companhia do Porto. Rio
de Janeiro, Imp. Regia 1812. 8.’ gr. de 28pag.
—Em defensa da alludida corporafSo.

24. Additamento d Memoria sobre a extinc-

(do da Companhia do Porto. Ibi, na mesma
Imp. 1812. 8.’ gr. de .36 pag.

io. Procedimento da Junta, ou exame dos

males nascidos do uso e do abuso do poder da
Cnmpanhia geral de Agriculturn das Vinhas

do Allo-Douro. Por um anongmo. Lislm, Typ.
Rollandiana 1821. 4.” de 85 pag.

26. Memoria em que se e.rpuem algumas re-

flexbes imporlantes sobre a agricultura e com-
mercio dos vinhos do Alto-Douro. Offerecida

ao Soberano Congressn pelo bacharel Jose To-

Digitized by Google



464

Pag. lin.

oftra de Uoftalhaes SeqHeira, tavradnr do

Ihuru. Lisboa, na Imp. Nacional 1821. 4."

de 16 pag.

27. Parecer da Commtssao do Commercto

da ctdade do Porto, estabelecida em 17 de

Sejilembro de 1821, para o projecto de reforma

da Compankia geral de Agriadlura das rinlm
do AUo-Douro. Porto, Imp. do Gandra 18M.
8.* gr. de 14 pag.— A esle se refere a Ana-
Ivse n.* 10, de Felix Manuel Borges Pinto de

Carvalho.

28. Memorial. 0 Procurador das Camaras
e Larradores do AUo-Douro a SS. EE. os

Ministros d'Estado de Sua Magestade. Dalado
de 26 de Fex<ereiro de 1824, e assignado

por Felix Mantsel Borges Pinto de Carvalho.

Lisboa, na Imp. Regia 1824. 4.* de 4 pag.

29. Traducfdo de um reqtseritnenlo dirigido

00 Governo de Saa Magestade Britattnica por

alguns negociantcs itiglezes da cidade do Porto,

contra a Companhia geral do AUo-Douro,
e obsernardes dr um eurioso sobre a materia.

Porto, Typ. da Viuva Alvares Ribeiro is Fi-

Ihos 1825. 8." gr. de 59 pag.

30. Golpe de vista sobre a pretencdo de al-

guns negociantes iuglezes estabelecidos na ci-

dade do Porto, dcerea da Companina geral de

AgncuUura das Viulias do AUo-Douro desde

0 anno de 1756, epodta da sua ereagao, ate

Mar(o de 1826. Londres, impresso por L.

Tlioinpson 182C. 8.° gr. de 156 pag.
31. Memoria sobre o direito que assist

e

aos

negoa’antes de vinhos do Douro, para recla-

marem de S. M. F. a mdemnisagao tins pre-

juizos que Uses causou o decreto de 30 de Maio
de 1834. — Carece de frontispicio, on folha de
rosto, e no fun tern : Porto, Typographia Com-
mercial Portuense 1840. 4.* gr. ou folio, de

24 pag.

218 46— descuradas.. lea-se: inal curadas

227 41 — 1813. 4.°... lea-se: Sem designafUo de Typ. 1813. 8.<* gr. de 128
pag-

45 — Salbistio, traduzida

em vulgar, lea-se : SaUustio, litteralmente traduzida em portiupux
sobre a edieSo de Gottlieb Cortious, com notas
criticas e kisloricas, para mdhor inteUigeneia
do texto.

Vai rectificado este titulo por uma advcr-
tencia recebida do meu amigo Rodrigues de
GusmSo. A esle esimeceu toaavia comniuni-
car-me as demais inaicafoes que ainda faltara,

o que bein podera fazer em vista do exemplar
que de tal obra possne.

230 10— duplamente. . lea-se.' duplicadamcnte
261 51 — conciliar. . . . lea-se: concitar
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JtiC 48— /iiJ/rwfiVs de Numis-
maiica. etc Sogundo informafSo de pouco recebida, este

opiisculo foi itnpres.50 no Porto, Typ. Com-
mercial Portuense 1844. 8.<>, e consta de 40
nag.— Sen auctor declara-se • Cavalleiro pro-
fcsso da Ordetn tnililar de Christo, e Reitor de
Sancta Cruz da villa de Lamas de OrelliSo ».

273 22 — de oraloria. . lease: da oratoria

275 47— duzentas vinte e uma
lease: duzentas e uma

292 28— descurada por, lea-»e.' esquecida durante

300 24— coino o de. . lease: com o de
301 .. — Depois da linha 9.*

accrescenta-se . . . Duas outras omissdes do mesmo genero acaba
de notar uin meu amigo que rnais detidamente
exaniinou a Nobiliarchia. Uma d a de D. Gil,

bispo da Guarda, que sendo deSo Mra ao mes-
mo ten)po fisico d’el-rei D. Pedro I, como se

W na llist. Genealog. da Casa Real, tomo I,

pag. .369; a segunda i de Thomas de Torres,

p*(i:o d’el-rei I). Manuel, mcncionado por Da-
miJo de Goe.s na Chronica do dito rei, parte

4.*, cap. Lxxxiv.

320 .. — 0PU8CUL08
ACERCA DO
8EBA8TIA-
NI8MO Aos trinta e tres, que ficam mencionados n’este

artigo, podem, querendo, ajuntar o seguinte,

de assumpto analogo, posto que publicMO an-
nos depois de terminada a contenda a que o«
outros dizem respeito

:

Carta em resposta a urn amigo, na qual se

dd noticia da Una AntUia, ou de S. Borondon,
ou Sancta Cruz, vulgarmente denominada a
ilha Encoberta. Lislxa, na Ofiic. de SimSo
Thaddeo Ferreira 1815. 8.“ de 40 pag.

Vej. tambem no torno m o n." G, 122; no
tomo V o n.“ M, 361, etc.

322 21—cryptononyrao lease: cryptonymo
351 51 — D. em Lisboa lease: m. em Lisboa

360 6—cryptononymo lease: cryptonymo
391 4— empanadas Assim as denomina o poeta na carta alludida,

servindo-se do proprio vocabulo castelhano

destinado para significar esta especie de man-
jar. Hoje dizemos mais vulgarmente; empadas.

402 .. — PEDRO DEVIZ... Segundo informayOes agora havidas, tern sido

desde o principio do anno corrente redactor

do Roletim e Annaes do Conselho UUramarirus
(vej. no Diccionario tomo i, o n.” B, 333) suc-

cedendo n’este cargo ao sr. Tavares de Macedo,
que atg entito o desempenhara. Ouvi que tal

commissSo, anteriormente gratiQcada com o
honorario de 6004000 r^is annuaes, se aeba
de presente reduzida a 4004000 reis.

412 4— ean/oro lease
:
primeira dama

TOHO VI 30
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SATISFACAO NECESSARIA

Um anno quasi complelo mediou d’esta vez entre a publicafSo

do tfjmo V do Diccionario (cuja folha ultima sc impriraira em 30 de
Abril de 1861), e a enlrada no prelo da primeira folha do volume vi

(22 de Abril de 1862). Tal interrupcao, determinada por causasbem
alheias da minha vontade, prolongou-se de um modo incomprehen-

sivel, alem do que era de espcrar, e acarretou sobre a empreza pre-

juizos agora irreparaveis. Nao e por certo dos menos attendiveis

0 retardamento na conclusao da obra, que eu me lisonje^ra de cerrar

com 0 tomo viii no anno corrente, mas que, por uma consequencia

inevitavel d’aquelle desgracado incidente, serei obrigado a espafar

ainda at6 o fim do proximo futuro (inclusive o tempo de necessi-

dade consumido na previa e mais que trabalhosa elatoragao dos in-

dices respectivos), se n5o sobrevier entretanto algum novo e impen-
sadq transtomo.

Empenhado em restaurar do modo possivel o tempo inutilmente

perdido, n3o poupei sacrificios e vigilias para apressar a publica(3o

do presente volume. Valeu-me n’esse empenho a efQcaz solicitude

da Imprensa Nacional, a quern devo todo o favor e auxilio de que
necessitava para o conseguir. Eis ahi, pois, o tomo vi, comecado e

concluido cm quatro mezes e poucos dias; e conto dar ainda n’este

anno o seguinte, que ha de comprehender a serie dos nomes res-

tantes, alpbabetados at6 o final da letra Z.

A narrativa das particularidades occorridas durante os mezes em
que a conclusao da obra se tornou problematica, isto e, desde que
motivos puramente pessoaes me levaram a suspendel-a, ate que o

govemo veiu em acordar-me os meios indispensaveis para o seu pro-
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seguimento, formaria um capitulo curioso na Historia da publica-

fdo do Diccionario, jd abundanle em peripecias e episodios nota-

veis, e nao seria talvez fora de proposilo n’este logar, se me fosse

dado referil-a com todas as circumslancias que a precederam e acom-

panharam.
Ficard porem, a men ver, mais que amplamente supprida com

a inserfao do seguinte documento, cujo conteudo impondo-mc o de-

ver de respeitosa e agradecida gratidao, lornaria agora extempora-

neas, sendo impertinentes, quaesquer reflexoes ou commenlarios que
pretendesse appensar-lhe. A vista de teslemunhos de tal ordem cabe

apenas ao que os recebe esforgar-se por meieccl-os; tomando-os

como incitamentos para novos trabalhos, desejoso de alcancar sequer

0 direito, na pbrase sempre inspirada do nosso gi-ande epico,

•As bonras, que elle chaine proprias sua$.»

30 de Agosto de 1862.

Digitized by Google



SESSlO DA CAIARA DOS SENflORES DEPITADOS DE 5 DE 1AR(0 DE 1S6S

0 sr. Torres e Almeida:—

•Cnntinuo a chamar a atten^ao do sr. ministro, mas para outro

assumplo que e epualmentp importanle.

Ja por duas vezes, semlo iii.ia d’ellas em Janeiro (a), requisitei

com urgencia, pela secretaria do roino, oertns esclarecimentos sobre

uma pretensao do auctor do Dtccionario Uibliographko porUigttez

e brasileiro, o sr. Innoccncio Francisco da Silva. Apczar da urgen-

cia da requisigao ainda nao foi satisfeita; e todavia os esclarecimentos

pedidos preslava-os qualquer amanuense, ainda pouco expedite, em
menos de meia bora de trabalho! Descorogoado pela demora, e que-

rendo poupar-me ao desprazer de qualiticar aqui com palavras se-

veras o silencio tenaz da secretaria do reino, proeurei extra-ofl'icial-

mente os esclarecimentos de que carecia, e tive a fortiina de os obter.

Eu tencionava interpellar o sr. presidenie do conselho, e inter-

pellal-o-ia de certo, se alcangasse esses esclarecimentos emquanto
s. ex.* geriu a pasta dos negocios do reino. Apezar do respeito e es-

tima, que tributo ao nobre marquez de Louie, teria de estranbar o

seu procedimento no negocio a que alludo. Ao actual sr. ministro

nao devo nem posso interpellal-o, porque s. ex.* occupa ha poucos

dias ainda aquella cadeira. Limitar-me-bei |)ois a narrar o que se tern

passado com relagao d pretensao do auctor do Dicciomrio Biblio-

graphico portnguez e brasileiro, e a chamar a attengao de s. ex.*

para este assumpto, que o considero, nao de interesse particular,

(a) Vej. o Diario de Litboa, n.* 89, pag. 393, col. 3.* e 4.*
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mas de utilidade nacional. A voz geral atlribue-lhe es(e caracter, e

no mcu entender com justiOcado fundameuto.

Ha mezes um distiiicto pliilologo e bibliophilo de Moscow (a) es-

pantava-se de que nos dois parlamentos, portuguez e brasileiro, se

nao levantasse uma s6 voz para pedir, se nao a recompensa que me-
rece o auctor do Dicnunario Bibliographico. pelo menos a possibi-

lidade de concluir este bello monumento comecado unicamenle para

gloria dos que chamam lingua maternal a lingua de Camfies! 0 nosso

esquecimento dava ao sabio muscovita uma triste idea do patriotis-

mo e civilisacao dos individuos, que os dous paizes elegem para os

representar nas camaras . .

.

Nao 6 a mim que cumpria levantar a censura, que 6 pungente e

em verdade bem cabida. Novo no parlamento, neophyto apenas na

religi3o das letras, sera presligio nem auctoridade nos certames da

palavra, devia ser o ultimo a erguer a minha voz. Mas como ao pre-

gao de ignominia para nos, que abi andou nos jornaes, se nao res-

pondeu ate boje, permitta-me a camara que eu quebre a mudez que
ella tem guardado a tal respeito, para tomar um desforco que reputo

nobre e generoso.

Sr. presidente, em Julhode 1861 dirigiu o auctor do Dicciom-
rio Bibliographico ao sr. ministro do reino um requerimento, pe-

dindo um subsidio pecuniario, ou o augmento de 250 eiemplares

sobre os 500 que Ihe tinham sido concedidos.

Era justo e rasoavel o pedido. Com o extraordinario e improbo
trabalho da publicac^o dos volumes ja distribuidos, tinha-se aggra-

vado ao auctor a falta de vista, e de saude que padecia. Dos 500
exemplares que recebia da imprensa nacional, 100 eram destinados

a altos personagens, redacc^oes de jornaes, e individuos do paiz e
de fora do paiz, que o coadjuvavara litterariamente, e de quem es-

peravaa continua^ao d'esse servi(;o, d’esse auxilio indispensavel para
ievar a cabo a sua gloriosa empreza. Os 400 restantes nao produ-
ziam os meios suBicientes para acudir a despezas de escreventes,

da compra de livros auxiliares carissimos, porque sao raros, mas ab-

solutaniente necessaries para consulta e verifica^ao em traballios

bibliograpliicos, despezas inevitaveis de administra^ao e da corres-

pondencia litteraria, nacional e estrangeira, a que similhante pu-
blicacao obriga, e outras, que a camara de cerlo reconheceri serena

de urgente necessidade para o complemento de uma obra tao impor-
tante.

Em Septembro de 1861 foi deferido o requerimento, baixando
do ministerio do reino 3 imprensa nacional uma portaria concebida
nos seguintes termos:

(a) Vej. 0 folhelim da RevoUvdo de Septembro n.“ 5895, de S9 de Dezem-
bro de 1861, Carta do sr. A. A. f. de Vascotuellos.
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(MiDisterio do reino, reparti(3o de contabilidade, etc.

fSua Magestade El-Rei, attendendo ao que Ihe represenlou In-

nocencio Francisco da Silva, auctor do Diccionario Bibliographico

Porluguez, e tendo era vista a informafSo do conselheiro adminis-

trador geral da imprensa nacional, inanda pelo ministerio dos nego-

cios do reino declarar ao mencionado consellieiro, era additamento

a portaria de 121 de Janeiro de 18o8, qmacontar do sexto volume

do referido Diccionario devem ser entregues ao seu auctor 700
exeraplares de cada volume que se publicar, era vez de 500, que
Ihe forara estabelecidos na citada portaria, corao premio do seu tra-

balho.— Pago, 28 de Septerabro de 1861.*

Cdro de vergonha, quando leio esta portaria, era que se regateia

ao auctor do Diccionario Bibliographico o que generosamente se

tera concedido a outros escriplores, dando-se-lhe, nao 250 exem-
plares desde o comego da obra, raas 200 exeraplares sdmente a con-

tar do sexto volume era diante I . .

.

Uma tal clausula toma iilusorio,

invalida o benedcio apparente que se Ihe conferia.

Receber 200 exeraplares do sexto volume era diante era arma-
zenar era casa uraa mercadoria de impossivel extraq^o; era amon-
toar volumes sobre volumes para vender a peso! De que serviam ao

auctor esses volumes, sera os cinco primeiros que n5o tem? A quem
venderia uma obra truncada, incorapleta? . . . E seria crivel que,

quando alguem fosse h imprensa nacional comprar o Diccionario Bi-

bliographico, se fomecesse li apenas dos cinco primeiros volumes,

para ter o gosto de ir buscar o resto a casa do auctor? . .

.

Se na portaria nlo se invocasse o nome augusto de El-Rei, eu
diria. . . o melhor e nSo dizer nadal

A camara aprecia bem a incongruencia d’esta restricclo que se

ndo deve attribuir ^ mi vontade, e simplesmente i falta de no(5es

proprias na materia da parte de quem minutou a portaria; mas pa-

rece que por isso mesmo cumpria ser de prompto remediada, logo

que se flzeram sentir os seus inconvenientes.

Pois nSo succedeu assim.

Em Outubro de 1861 foi dirigido i competente reparti(3o um
novo requerimento, fazendo ver o estado da questao, mostrando que
a empreza flcava depois da portaria no mesmo apuro; e ainda hoje

se espera a decisao d’esse requerimento, apezar das diUgencias em-
pregadas para a haver I . .

.

Nem as solicitac^s particulares dos ami-

gos do auctor, nem os brados unisonos da imprensa periodica, que
advogou nobremente a sua causa, sera distinc^ao de partido ou c6r

politica (a), tiveram for^a sufQciente para obter uma resolu^So qual-

(a) Vei. entre outros, o Jomal do Commtrcio n.** 2454, 3455, 3465, 3460

:

— Retolufio de Septembro, n.“ 5879, 5895, 4906, 5931, 5935;— Poltn'ea Li-

beral, n.“ 479, 512, 531 ;—Jomal do Porto, n." 285;— IMario Mertanlil, n.“

624 e 637;

—

Bratxirerue, n.* 653;— Commrrcio de Braga, n.** 1 e 3; — Dis-
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quer sobre esle malfadado negocio, que jaz ha mezes no limbo da

repartiQao de contabilidade do ministerio do reino, i espera que soe

a bora da sua redemp^aol

Se 0 governo quizesse proteger franca e rasgadamente uma
empreza tao util, tao patriotica, e ao mesmo tempo t3o ardua, de-

T^ra subsidial-a pecuniariamente, porque os 200 exemplares,' ainda

mesmo concedidos desde o 1 volume, nao a habilitam com os meios

extraordinarios e promptos de que carece, attenta a eslreiteza do
mercado dos livros portuguezes, attenta a morosidade na venda d’es-

ses livros, attenta a indole particular da obra, e attenta emQm a cir-

cumstancia de se acharem ji em circulafao talvez 600 exemplares

d’ella. Comtudo, eu n3o peco o subsidio pecuniario; eu n3o peco
mesmo os 250 exemplares solicifados no primeiro requeriraento

:

peco sdmente que, sem mais delongas, se defira d segunda petic3o,

concedendo-se ao auctor os 200 exemplares de que fdlla a portaria

de Septembro passado, a contar do primeiro volume, e n3o do sexto.

Ha um anno esta suspensa a pnblicacao da obra. Quern no espaco de
tres annos a levou ate ao quinto volume, tel-a-ia concluido sem no-

vas solicitacoes sc nao fossem as circumstancias extraordinarias em
que se acha, falto de vista, de saude e de meios para concluir o tra-

balho comecado.

0 merito d’esta obra e geralmente reconhecido; exalfal-o aqui

seria fazer oiTensa d camara.

Eu confio muito na illustracdo do nobre ministro do reino, e es-

pero que nao negard ao illustre continuador e reformador da Biblio-

theca Lusitana de Diogo Barbosa .Machado os meios de ultimar a sua

obra monumental; que nao deixard perdidos trabalhos valiosissimos

de vinte annos, e as vigilias aturadas, que o auctor tern feito e con-

tinua fazendo n’um estado de saude, e n’uma edade que mais pede
descanco que fadiga ; sem a menor compensacao, e tendo diante de
si um futuro valetudinario e temeroso, como elle se exprime no se-

gundo requerimento— temeroso, siml. .

.

Nao me admirarei se vir o auctor d’esta obra, que por ser o in-

ventario exacto e minucioso das nossas riquezas litterarias, faz a hon-

ra, a gloria e o orgulho de Portugal (Apoiados); nao me admirarei,

digo, se 0 vir cego d forca de trabalho, mendigando pelas ruas de Lis-

boa, de porta em porta, o obolo da caridade ! . . . E logico que assim

succeda, para se perpetuar atravez dos seculos a tradicional des-

proteccao que os homens de letras tSem tido sempre n’este paiz, a

tricto de Leiria, n.” t.— Consta que alguns outros trarUram do assumpto, po-
rSm faltou occasiio para toniar nota dos nuiiieros respeclivos.—Posto que clie-

gadoa fdra do tempo de poder influir na reaolii^ao do negocio, devem ser men-
cionados honrosamente a Saudade, n.* 1, e o Correia Mereanlilo.’ 827 (tS62),

amboa do Hio de Janeiro.

Agradecimentos a todos.
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comefar por Luis de Camoes que, sendo um dos priraeiros epicos

do mundo, morreu ahi miseravelmente sobre a enxerga de um hos-

pital!. .

.

Nao tenho a honra de conhecer pessoalmente o auctor do Dic-

cionario Bibliographico: mas na minha edade e diflicil center a in-

dignafao em presenca de injustii;as, sobretudo quando recaem sobre

homens de merecimento, quo sempre respeitei e respeito, estejam

elles onde (|ucr que for!

Perdue a ftimara o calor que tomei na qiieslao.

Tenho a esperan^a de que o sr. ininistro do reino ha de vir den-

Iro em polices dias annunciar d caraara a resolucao favoravel d’este

negocio. Se assim nao for, declare que hei de ser inexoravel com
s. ex.* n’esfa qiiestao, que estd superior ao impulso de paixoes par-

tidarias: e creio que encontrarei apoio franco, e energico em todos

os lados da camara (Apoiados).*

0 sr. Ministro do Reino :— «Ouvimos as calorosas expressBes e

osbem merecidos elogioscomqueo illustre deputadofallou n’aquella

importante obra, que tern sido redigida pelo sr. Innocencio Fran-

cisco da Silva.

Eu, particular admirador do auctor d’aquella obra, conhecendo
as invenciveis fadigas, os trabalhos immensos a que elle se tern de-

dicado para chegar dquelle resultado, e sabendo que tern desgraca-

damente prejudicado a sua saude com muitas vigilias e muito trato-

Iho, esti ate soffrendo da vista
; eu nSo podia deixar de examinar,

apenas entrei no ministerio, um negocio tao importante, efelizmente

posso annunciar ao illustre dejiutado, que elle esti resolvido, e que
espero o estard a contento do auctor do Diccionario.

As observacoes que o illustre deputado apresentou acerca da de-

mora, n3o procedem. Esse facto deve merecer a s. ex.* outra apre-

cia^o diversa da que fez. Nao foi de certo nenhum motive de indis-

posiedo pessoal, nem de falta de consideragao pelo auctor do Diccio-

nario 0 que fez com que o meu antecessor deixasse de attender ao

requerimento d’elle »

(Diario de Lisboa n.“ 53 de 7 de Marco de 1862.)

Effect!vamente, com data do 1 .® de Margo havia s. ex.* assignado

e mandado expedir d Imprensa Nacional a portaria que resolvia a

questao. Como, pqr motives que nao me compete esquadrinhar, ella

nao appareceu ate hoje nas columnas do Diario de Lisboa, onde
nao poucas vczes teem figurado outras em assumptos analogos, per-
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mitta-se que ao menos fique no proprio Diccionario registada, como
pcga que t3o de perto Ihe diz respeito. Eis o seu conteudo

:

fMinisterio do reino—Reparticao de contabilidade— Livro 13.“,

n.“ 432.—Tendo Innocencio Francisco da Silva, auctor do Diccio-

nario Bibliographico Portuguez, representado, em 23 de outubro
do anno proximo, que a concessao feita por este ministerio na por-

taria de 28 de setcmbro do mesmo anno, nSo basta para superar

as grandes difliculdades com que csta luctando a respectiva empreza,

pqr isso que o auxilio de setecentos exemplares apenas se Ihe per-

milte a contar do sexto volume: e pedindo o referido auctor que se

mandc tomar extensiva aquella concessao aos cinco primeiros volu-

mes j3 publicados, pois sd assim Ihe ser3 possivel levar ao cabo a

empreza que encetou: Sua Magestade El-Rei, considerando que o
Diccionario Bibliographico Portuguez e uma obra mui importanle

pela reconhecida vantagem que d’ella provem a Utteratura nacional,

e por consequencia se toma digna da especial protec^ao do govemo

:

Manda, pelo ministerio dos negocios do reino, declarar ao conselbeiro

administrador geral da Imprensa Nacional, em additamento 3 sobre-

dita portaria de 28 de setembro, que a concessSo de setecentos

exemplares do Diccionario Bibliographico Portuguez e extensiva

aos cinco primeiros volumes ji publicados, flcando por este modo
alterada a portaria de 21 de Janeiro de 1858, na parte em que es-

tabelecia o numero de quinhentos exemplares de cada volume como
premio do trabalho do indicado auctor. Paco de Caxias, em o 1 .“ de
marco de 1862.=^lnse/mo Josi Braamcarnp.*

FIM DO TOMO VI
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Da OpIiilAo, n." 1018, de 24 de Maio dc 1860.

DICCIOKARIO BIBLI06RAPHIC0 PORTl'CCRZ, ETC.

A publica^So d’csta importanle obra tern continuado rom rcgula-
ridade inquebrantavci. 0 4.° volume esla quasi complcto. Os amigos
das lelras patrias exultant vcndo approximar a coaclu.sao dc um Uio po-
deroso auxiliar dos seus estudos.

Nacionaes e extranbos ronlinuam a celcbrar a apparifSo dc obra
tao util. Tambcm um poeta insulano, bemronhccidopelasua litteratura,

e principalmenle pcla clevada versao que fez das Odes de Horacio, con-
sagrou aoauctor do fiiccionario uma mimosa pc^a poetica, rcalcada com
a circumstancia de ser ao mesmo tempo admiravel monumento calli-

graphico de ua mao quasi septuagenaria. .la que nao podcmos fazer

admirar aos leitores esse exemplar de notavcl execurao artistica, da-

mos-lbe ao menos o o^ue ellc cont^m.

A ode que o sr. Jose Augusto Cabral de Mello dedica ao sr. Inno-

cencio Francisco da Silva e acompanhada dc uma carta, que diz as-

sim

:

111."’” sr. — 0 Diccionario Bibliographico em queV. desvelada-

mentc trabalha, e, no mcu sentir, a obra litteraria portugucza mais
grandiosa que tern apparccido n’estc scculo. E um padrao sublime,

3
lie Y. levanta a litteratura patria, a gloria nacional, a immorlalidade

0 sell nome.
Nao pudc resistir aos desejos de testemunbar-lhe a minba admira-

(3o. A prescntc ode, posto que insignilicante, de algum modo a pa-

tented.

Digne-se V. acceitar esta limitada compnsicao poetica, que Ihe

olTerefo, desculpando a minba liberdade.

Fafo votos para que V. prosiga no scu magnibco trabalbo, e ven-

cendo os obslaculos innumcros, o conclua triumphantcincnte.

Sou dcV.. amigo c respeitador, Jose Anguslo Cabral de Mello.

—Angra do Heroismo, 15 de Abril de 1860.
c •
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DEDICADA

AO ILL.“ SR. INNOCENCIO FRANCISCO DA SILVA

EH APPLAUSO

DO DICCIOKAJUO BIBLIOGBAPiUCO

QUE ESTA PUBLICANDO.

—Nod parras aninto dal floria rire«.

(Otid. L. V, Eltjjr xii.v. 37 )

« Admiro, iilustre Silva, admiro e muito

0 grfto saber^ a rigida ronstancia

Qae patentda!) no improbo trabalbo

A qua dedicas, por amor das letraa^

0 espirito, os cuidados,

0 repouso da vida.

« EstAs i gloria tua levantando,

E ao nacional rfnome, perduravcl

Egregio monume&to, mais sublime

Que as suberbas pvTamides, mais beilo

Que as perolas, as gemmas,
Dos thalamos da aurora.

• Lysia te v£ tirar, vangloriosa.

E 0 Qorenle Brasil, do negro olvido,

Esses fruclos ionumeros do genio,

Da scieocia, do estudo, das vigilias,

De filbos seus preclaros,

La desde as priscas eras.

ftLivro.'i, em grande parte, preciosos,

De diccAo pura, de saber profundo.

Pereciam reconditos, ignotos:

Nomes de inclilos sabios, de poelas,

De oradores, jaziaro

Em misero dcspreso:

0 " Dicrionario > leu maravjihoso

Os restilue a vida. os mostra ao mundo ^

Sen liUerario merilo aprecia;

Firma verdades, erros puherisa:

Laurl^a auctores, conla

Sua vida, seus feitos.
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< As pcnnas de ouro de Ulentos claros,

De escriptorcs magnidcos, que lubtram

iSo lusiUno solo as bellos-leUas,

Que a lui da sabia critica esclarece,

Alcam, Icdos e ufanus,

0 aome teu As nurens.

• AttrAe a obra tna primorosa

A eslima, o apreco universal dos doutos

Nos faemispberios dois, onde resoa

A lingua bella, barmoniosa e ddce,

Que um CamOes e um Vieira

Illuslraram
,
puliram.

« AtA amplos louvores (rousa rara!)

Philologos distinctos estrangeiros,

Oraculos das letras, Ibe tributam,

Felicitando Lysia de haver dado

Berco ao auctor illustre,

De abracal-o no seio.

OhI vive, cbaro Silva, logra sempre

Os sorrisos da patria, se iiAo premios:

ntima esse padrAo da lusa gloria,

Que vai levar ten nome esclarecido,

Sobre as aias do tempo,

Aos seculos futnros I

JOSE atcusTO CABau an uleo.

N. B. Foi reproduzida a ode no Parlanaento n.° 689, de 85 de

Maio de 1860.

VI

Da Polltlea Ijiberal. n.° 02, de 24 de Agosto

de 1860.

DICCIIHIARIO BIBLIOStAPIICO PORTUGUEZ, ETC.

Acaba de sahir do prelo o tomo quarto d'esta obra. £ uma noti-

cia que todos os que prezam as letras patrias receberao com verdadeiro

jubilo: porque mais umapedra valiosase lan;ou n’e.sle grandioso mo*
Dumento erigido a gloria da lingua portugucza no velho e novo mundo.

A impressio do quarto volume do Diccionario Bibliograpkico Por-
tuguti, come^ada em Feverciro do anno corrente, poderia achar-se

concluida ha, cerlamente, dois mezes, se nao viesse pdr-Ihe erabara^os
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a afnueocia sempre crescenle dos trabalbos officiaes, e rauita vez im-
preteriveis a cargo da Imprensa Nacionai de Lisboa. Todos os qoe de-
veras se intercssam na publica;3o d'esta monumental obra lamentam
estes atrazamentos, para os quaes sabemos que o auctor do Dicciona-
rio nao concorre.

E notorio que com uma perseveranca e dedicagio de que diflicil-

menle se acbara exempio entre nos, elle nSo poupa vigilias e sacrificios

de toda a especie, sendo o seu maior empenho dar a obra coropleta no
menor praso possivel. Nao se julgue que isto quer dizer que os subscri-

ptores devam ter motive fundado para queixa. Pelo contrario, talvez

outros menos solicitos nSo alcan^ariam tanto no meio de serias diffi-

culdades. Apezar das repetidas e mui sensiveis faltas de papel para a
impressao, e de outros estorvos occasionaes e inevitaveis, acham-se pu-
blicados dentro de dois annos quatro grossos volumes, com 1920 pa-
ginas, na contextura das quaes naveria de sobejo—attendendo a qua-
lidade do typo, eslreiteza das margens, etc.—com que preencherde
oito a dez tomos regulares, em identico formato, como t patente aos

que possuem algum conbecimento ou pratica de typographia.

Comprehende o tomo quarto agora publicado 613 artigos, isto ^
nomes de escriptores cujas obras se descrcvem com sA critica, e cujas

biographias se apontam mais ou menos miudamente, conformc o me-
rito eimportancia pessoal e litteraria decada um, eosesclarecimentos
qoe 0 auctor pdde alcan^ar. D'elles pertencem 111 a contemporaneos
vivos. Conlam-se entre os ditos nomes muitos de individuos notaveis e
abalisados por sciencias e letras em Portugal e no Brasil. Citaremos
como taes, dos portuguezes: Joio Pedro Ribeiro, Joaquim Jose Gae-
tano Pereira e Sousa, Joaquim Jos^ da Costa e Sa, Fr. Joaquim de
Santa Rosa de Viterbo, Joaquim Machado de Castro, Jorge Ferreira de
Vasconcellos, Jose Accursio das Neves, Jose Agostinho de Macedo, Jose

Anastasio da Cunha, Jose Angusto Cabral de Mello, D. Jos6 Barbosa.,

Fr. Jose do Cora^ao de Jesus, Jose Feliciano de Castilho, Jose Ferreira

Borges, Jos^ Corrfia da Serra, Jose Freire Monterroyo, Jose Homem
Corr6a Telles, Jose Ignacio Roquette, Jos6 Joaquim Ferreira de Monrai,

Jos6 Joaquim Rodrigues de Bastos, Jos6 Joaauim Soares de Barros,

Jos6 Liberato Freire de Carvalho, etc.— e dos nrasileiros; Jose Basilio

da Gama, Jose Bonifacio de Andrada e Silva, Joaquim Caetano Fer-

nandes Pinheiro, Joaquim Manuel de Macedo, Joaquim Norberto de
Sousa e Silva, etc.

NSo pretendemos agora renovar louvores ao JHceionario Biblio-

graphico Portuguez, ja sufficientemente julgado dentro e fora de Por-

tugal pelos que estSo no caso de melhor avaliar a sua utilidade e al-

cance. Nao nos dispensSmos, comtudo, de accrescentar mais duas pala-

vras para esclarecer um ponto, sobre o qual se raciocina erradamente.
0 sr. Innocencio Francisco da Silva, prestando com apublica^io

do Dicccionario Bibliographico Portuguez um assignalado scrvi(o ao
mundo litterario, adquiriu—ninguem ficara em duvida— incontesta-

veis direitos a gratidao e reconhecimento dos sens compatriotas e dos
brasileiros, por sercm uns e outros os que mais lucram com o desem-
penho de tSo ardua tarefa. Temos em conversacdes particulares ouvido
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por vezes cahir em erro alguns dos que, para fugirem do trabalho de
examioar as cousas de perto, se acostumaram a decidir de sabito,

guiando-sc pelo que d propria imaginacSo se Ihes affigara.

Alguns d’estes, que ainda se n3o deram ao incommodo de abrir

uma sd vez as paginas do Diccionario Bibliographico Portugtuz, pen-

sam que elle nSo passa de uma reproducfio, ou extracto da « Biblio-

theca Lusitana » de Barbosa Machado, que qualqner faria com ponco
trabalho. e que d, por consequencia, inutil a quern possue a « Biblio-

theca !

»

Outros, pordni, persuadem-se, ao contrario, de que o Diccionario,

augmentado como se acha das noticias relativas ao tempo que decorre
de 1760 atd hoje, esta disposto de mancira que torna ja dispensavel a
« Bibliotheca » de Barbosa, cujos corpulentos volumes Gcaiio d'ora

dvante em paz e as moscas, so como ornamento nas estantes dos biblio-

raaniacos de proHssio

!

Erram tanto uns, como os outros. Vamos proval-o por meio de
uma hem simples demonstra^So. Vejam, pois, todos como se engaoara
em seus calculos.

0 tomo quarto do Diccionario do sr. Innocencio Francisco da
Silva comprehende, como dissemos, 613 artigos; d’estes, apenas 100
correspondcm a outros tantos da n Bibliotheca » de Barbosa, como fa-

cilmente vera quern tizer a respectiva compara93o. E advirta-se que
esses mesmos estSo em grande parte melhorados, por conterem correc-

(des e additamentos mais ou menos importantes. Os 513 restantes s3o

inteiramente novos, isto e, dizem respeito a escriptores de que o ab-
bade de Sever n3o tcve noticia, ou que viveram posteriormente a pu-
blica^So da sua obra.

Fazendo um exame analogo nos outros tomos do Diccionario,

acbdmos que o primeiro contem 838 nomes ou artigos, dos quaes 373
tdem os seus correspondentes na <• Bibliotheca », e s3o novos os i66

S
ue restaro. E e pra nos aprazivel manifeslar que, no InstiMo de
oimbra, foi ja feita quasi egual demonstra(3o, quando vein a lume o

primeiro tomo em 1858. Eis o que alii encontramos n’um artigo do
sr. Rodrigues de GusmSo;

0 Commetteriam urn erro grosseiro os que julgassem que o Diccio-
nario Bibliographico Portuguez nao ia al6m de uma compilapSo da
« Bibliotheca » de Barbosa; porque, abrangendo a ietra A mui perto
de seteceotos artigos, ou nomes ue auctores, apenas duzentos noventa
e tres foram extrahidos da « Bibliotheca Lusitana », sendo perto de

a
uatrocentos totalmente novos. E ainda em grande parte dnquelles
uzentos noventa e tres se cont3em addicSes, rectibcapes, etc.»

Examinando o tomo segundo encontramos 824 artigos, e dedu-
zindo d'elles 833, que tambero existem na « Bibliotheca », accrescent

no Diccionario Bibliowaphico 591.

Finalmente, dos 881 artigos que entram no tomo terceiro, s3o no-
vos 535, existindo em Barbosa Machado 886 apenas.

Recapitulemos.

Vd-se que nos quatro volumes, ja impressos, do Diccionario Bi-
bliographico Portuguez, se comprebendem 3096 artigos, ou nomes, dos
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quaes sao communs a ellc e a « Bibliotheca Lusitana » 992, e sobram,
porlanto, 2104 que n’aquella se nSo encontram.

Porem, emdescontod’isso, notAmosque na parte da « Bibliotheca*
equivalente a do Diccionario ia publicada, isto A, desde o principio ate

0 nome de Jose de Macedo, ultimo que se encontra em ambos, acham-
se insertos os nomes de 3518 auctores, e tirando d’esle numero os 992
acima indicados, restam ainda 2526, de que o sr. Innocencio Francisco

da Silva nao quiz, naturalmente, fazer-sc cargo, por motivos, cuja ori-

gem ninguem contestara, estamos persuadido, e que elle proprio, com
a franqueza e lealdade de que usa, declara a pagina xxix da sua intro-

duccSo ao lonio primeiro.

Fica, pois, demonstrada a leviandade com que ignorantemente se

confunde a « Bibliotheca Lusitana* de Barbosa Machado com o Dic-
cionario Bibliographico do sr. Silva, obras em tudo distinctas, porem
nao de todo independentcs, porque se completam e auxiliam recipro-

camente; tornanao-se, por consepinte, ambas indispensaveis aos que
sc derem ao estudo da bibliograpbia: isto e, aos que pretenderem a in-

teira noticia de tudo quanto em Portugal se escreveu bom e roau, em
lingua patria ou extranha, impresso ou inedito, existente ou perdido,

desde a protmilgacdo da lei da Graca, como diz Barbosa, ale os nossos
dias.

Yai ja longa esta noticia; e o espago nao nos sobeja, com pezar
nosso, para tractarmos mais largamente d'este importante assumpto.
Concluiremos, por isso, citando de novo o sr. Rodrigues de Gusmdo,
para dizermos com este illustre escriptor:

*Em tamanha raridade de matcrias, era tanlas complica^.oes de
factos e datas, so pode atlribiiir-sc a perfei^ao do que conhecemos do
Diccionario Bibliographico a urn estudo diuturno, raethodico e per-

severante, a vasta capacidade intellectual, e a uraa contensao de espi-

rito, que raro podera, nSo dizeraos exceder-.se, raas sequcr imilar-se.

a Prolongue Deus a vida ao auctor do Diccionario, para que leve

ao cabo esta obra roonuraentai; e coajuvem-no, como devera, os es-

criptorescontcmporaneos com as nolicias bibliographicas que Ihes res-

peilam, para o forrarem a omissoes involuntarias, que, em nenhum
caso, Ihe podera ser imputadas».

^EDBO WCRCSSLAV »K MTTO ABAIWA.

I
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Da ReviMta trImenMal do Inotltuto lliotorico,
Geographico « EthnoKraphleo

do Rrasll, tomo xxii, pag. 72.

Extraclo ilo Rolatorio do 1.® Secretario do Instituto, o sr.

conego dr. Joaquim Gaetano Fernandes Pinheiro, lido

na sessao magna anniversaria de 15 de Dezembro de

1859.

Por intprmedio do nosso eslimavel consocio o sr. Porlo-alegre

recebemos duas obras de grande merito, sahidas dos prelos lisbonen-

ses; quero falar do « Dicrionario Bibliogvaphico Portugucz» pelo sr.

Innocencio Francisco da Silva, e do «Genio da lingua porlugueza •

pelo sr. coronel Francisco Evaristo Leoni.

Ue ha muito que reclamavam os estudiosos um trabalho n’esle

genero; pois que antiquada e incompleta era a «Bibliolbeca» de Bar-
bosa. Comprehendendo em seu piano os auctores brasileirns, com a re-

sumida enumera^ao dos seus escriptos e notas biographicas, concorre

0 sr. Innocencio da Silva para estreitar os vinculos entre os dous po-

vos, que partindo de commum origem, professando uma so religiao, e

falando uma mesma lingua, postados nas duas margens opposlas do
Atlantico, e guardando a sua propria antonomia, conslituem uma
grande e poderosa ra^a.

Desejosos alguns membros do Instituto de testemunhar a sua ve-

nera^ao para com o illustre escriptor portuguez, condescendendo com
o desejo apresentadu pelo sr. Porto-alcgre, propuzeram o digno auctor

do « Diccionario » para nosso conlrade ‘.

1 A proporU, feita em eesalo ordinaria de St de Outubro de I8.t9, foi as-

lisoada pelo meamo sr. 1.* aecretario, e peloa are. Joaquim Norberto de Sousa e

Silva, Tice-presidente, e dr. Caetano Alves de Sousa Filgueiraa, secretario sup-

plente.
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Da Revtsla Popular, jornal illustrado

do Rio de Janeiro, tomo vii, n.° 42, de 15 de Septembro

de 1860, pag. 355 e seguintes.

DICCIOltARIO BIBLIOtRAPBICO POBTUGUBZ, ETC.

;Y. B. Conforme ao que ja se praclicou a pag. 14 da primeira serie

d’estes opuscules, e sob egual protestacSo, seja licilo appensar
ao preseute juizo crilico algunias brevissimas nolas explicati-

vas, que se me afliguram necessarias para melhor intclligcDcia

do seu contexto, e para desvaueccr, se e possivel, algunia, que
pare^a increpayao, feila ao auctor do Diccionario.

Portugal, cujas annas se elevaram IriumphaDles sobre tantos tro-

pheos gloriosos do Oriente, cujas esquadras sulcaram tantos mares des-

conhecidos, levando a cruz, esse estandarte da moderna civilisacao, aos
confins do globo, e a voz do evangelho a tantos povos, que viviam nas
sombras do paganismo, desperta ainda com robustez juvenil ao ruido

dc suas antigas glorias. Desapparcceram os herdeiros dos Gamas, dos
Bartholomeus Dias, dos Magalhaes e dos Cabraes; extinguiu-se a ra^a

dos Albuqueraues terriveis, dos Caslros fortes, dos Pachecos; mas os
descendentes de CamOes, de Joao de Barros, dos Gil Vicentes, dos Fer-

reiras e Vieiras recebem ainda do ceo a flamma sagrada que Ihes abrasa
0 cerebro; e novos athletas da intclligcncia olTcrtam ao miindu os pro-

ductos de suas lucubracoes, vingaudo as desgracas da patria, que des-

penhou-se do throno da prosperidade ao leito do infortunio, arremes-
sada pelos erros das geragoes passadas, que tao mal se houveram na
gerencia do legado dos seculos, em que o nome portuguez era com ad-

miraejo e inveja repetido nas quatro partes da terra:

«E sc mais mundo bouTcra la rhegira.

•

(camOf.s.)

Cabin o imperio roinano balbuciando sobre os despojos sagrados
de seusVirgilios e Ovidios, de seus Ciceros e Tito Livios aquellas ine-

moraveis palavras de Horacio, que serviram de seu epithaphio, e como
que constituera o seu testamento:

• Nan omnes moriar, magnia<|ue pars mei

Vitabit Libitinum.

»
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Portugal porem revive pelo culto das lelras. Nos cantos de sens

poetas lampeja a gloria das grandezas d’outr’ora. 0 povo, que vivia

pela forca das annas, revive hoje pela voz da imprensa. Conquistou a

vastidao do Oceano, fazeodo tremular o pavilbio das quinas nas mais
remotas paragens; fundou colonias, ergueu reinos, estabeleceu impe-
rios, e bole nianda aos longinquos clinias, aos povos a queni ensinara

a lingua de CamOcs, as obras que attestam ainda o vigor da sua intel-

ligencia. Guerreiro e menestrel, cnervou-se o bra^o ao velbo Portugal;

mas a mente, rica de vida e de Togo, repleta de poesia e de reminis-

ccncias gloriosas, brilba ainda como nos dias do seu vigor marcial.

Nao e rica, amphi c numerosa em compara^ao com as liiteraturas

da France, da Inglaterra, da Allemanha, da Italia, e ainda da despa-
nba sua rival, a lilteratura portugueza; rivalisa porem, e sobrepuja

mesmo a de muitos povos extinclos, e ainda existentes. A lingua rica,

sonora, abundante c de per si poelica, c, como diz o sr. Aflbnso La-

martine, mais grave que a hi'spaohola, presta-$e a todos os generos de
composi(0es litterarias; amolda-se a linguagem scientitica c artistica,

e eleva-se do baixo-comico a poesia transcendental, a poesia epica, e

presta-se com o brilhantismo da lingua dos Demostbencs e dos Ciceros

aos oradores de todos os generos.

D’essa riqueza da antiga mae patria somos lambem berdeiros:

S
arlilbilmos do quinbao sagrado accumulado durante os longos annos
a nossa iufancia nacional; epois nao podemos deixar de louvar todos

os esforfos, que tendereni a augmenta-la e enriquece-la.

Atravez do Oceano atlantico estendo cordeal a mao de amigo e de
collega, para saudar na mesma lingua o escriptor laborioso e incan-

savel, quo eleva a sua memoria essa obra monumental, que Uo modes-
tamente .sedenomina: Diccionario Bibliographico Portuguez, e olle-

rece aos contemporaneos de um e outro bemispberio, que professam a

mesma religido, que falam idenlica lingua, que se identificam quasi

pelos sens costumes c usos, o fructo de suas lucubra^des, o esmerado
trabalbo de vinte annos de aturadas applica;des, primor de paciencia,

prova da mais esclarecida erudifSo.

No inventario das riquezas litterarias da lingua portugueza n3o
quiz 0 sr. Innocencio Francisco da Silva sonegar o producto dos filbos

da terra de Cabral: reuniu em familia os escriptores nascidos alem e

aquem do Oceano, e applicou os seus estudos bibliograpbicos tanto a
Portugal como ao Brasil. <i Ja ia (diz ellc] determinada e em comedo a
impressio do Diccionario, qiiando o voto de alguns amigos, respeita-

veis por sua illustracao, me tez sentir que n’esta especie de monumento
levantado a lingua portugueza, e que nao podc deixar de ser bem aco-

Ibido por todos os que a falam e cultivam nas diversas regiOes do globo,

seria omissAo imperdoavel nao incluir muitas obras recentemente es-

tampadas no imperio do Brasil, isto e, depois de proclamada e reconhe-

cida a sua independenda politica: tanto mais, que entre essas obras
avultam algumas de merito inquestionavel, cujo conbecimento nao 6

por certo para nos portuguezes de raenor interesse, que o c para os bra-

sileiros o das que o velbo Portugal ha produzido, quer antes, quer de-

pois da separa$ao legal dos dous estados. Accedi promptamente a esla

Digitized uy Google



40

id^, e so senti qne para a realisar nao estivessc preparado com maior
antecipafSo: ter-me-ia n’esse caso premiiDido com mais amplas noti-

cias, para dar a esta parte a amplidao de que era susceptivel, e quc
ainda tomara para o dianle, se nao me faltarem os elementos necessa-
rios ».

Em ontrologaraccrescenta oillustre bibliographo; « \cham-se em
bm removidas as difliculdades com que tenho luctado; as quaes impos-
sibilitando-me ate agora de preenclier cabalmente, como desejava,

muitos artigos relatives a auctores brasileiros contemporaneos, occasio-

narain por falta de elementos proprios, omissoes e lacunas inevitaveis

na minna situacao. A. feliz conjunctnra da vinda a esta cidade de urn

d’esses escriptores, o muito illustrado e respeilavel cavalheiro Manuel
de Araujo Porto-alegre, me proporcionou desde logo bastantcs informa-

(5es, de que ja colhi vantagens na parte ate aqui impressa do presente

volume (o terceiro). Hoje acabo de receber um abundante e precioso

miniodenoticiaseesclarecimentos bio-bibliographicos de maior impor-
tancia, provindos directamente do Rio de Janeiro, e obtidos pela es-

pontanea e dedicada solicitude de dous nossos compatriotas alii resi-

dentes, os srs. Joaquira e Manuel da Silva Mello Guimaraes, irmaos no
sangue, e no amor que ambos professam as leiras nacionaes e brasilei-

ras. Estes aroabilissimos portuguezes vieram de motu proprio em men
auxilio, ofTertando-me a sua coadjuvagao, de que para logo deram pro-

ves, procurando com z6lo e intclligencia nao vulgares os documenlos
e informa(5esque na referida parte se havia mister. Grapa aos esclareci-

mentos ja ministrados, e aos que ainda se me prometlem, sera facil de
ora em diante locupletar o trabalho, tornando-o tgo exacto e conscien-

cioso no que diz respeito ao Brasil, coma ja 6 lido por julgadores com-
petentes na parte relativa a Portugal. Cumpria registrar aqui taes de-

clarap5es, nao menos para prevenir os Icilores, que para nao demorar
a expressao de sincero agradecimento a tao beneineritos corresponden-

tes, e aos sabios e litteratos brasileiros, que de bom grado annuiram a

prestar-lhes as informapoes por dies soliciladas .

»

A imprensa, lanlo dentro como fdra do paiz, applaudiu esta feliz

resolupao do auctor.

0 Athenamm, iornal da litteralura ingleza e estrangeira, publi-

cado em Londres, fel-o n'estas palavras, lao cheias do benevolencia

para comnosco; « A sua obra ja ia muito adiantada.qiiandolhefoisug-

gerida a idea de enriquecel-a, inserindo n'ella os nomes e obras dos

auctores brasileiros contemporaneos. Perfilhou para logo este pensa-

mento, e o recebeu agradecido. N’isso obrou a nosso ver mui acerta-

damente. A antiga colonia ja ^ mais importante que a raetropole a di-

versos respeitos ; e talvez nio tardara a s£l-o tamnem no sentido litte-

rario, segundo o incremento que vai tomando, devido em grande parte

as inclinacSes e gosto pelas letras do actual imperador. Parece que um
futuro brilhante aguarda a linguagem de CamOes nos tropicosv.

0 Archivo Pittoresco inseriu em suas paginas estas sublimes ex-

pressOes do sr. Jos6 de Torres, um dos seus coilaboradores: e A epocha
em que sdmos entrados, distingue-se pelas feipoes de praclica utilidade,

que imprime em lodas as acpdes e relapOes do homem. A metaphysica
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desapparereu diante dos progressos da sciencia applicada e applicavel

as satisfar5(‘s da cxistencia. Os interesscs inatenaea e moraes que se

ruuelliam, conciliarani-se, coexistem, ainda que se nSo pode dizer ab-

souUanientc que cada uin de per si couserva a mesma lei de progresso,

que tinha em tempos de condicoes diversas. Os espiritos desceram das
regioes especulativas; abateram o vdo da altura das visdes para a rea-

lidade da terra; mas vao fazendo da terra um paraiso. Todas as alten-

Cues estao conceutradas no que pode melhoral-a e embellecel-a. A. ins-

truccao publica, primeiro elemento da imprensa moderna, promette
alcangar tudo e todos. A ignorancia ja infama como o patibulo; so a

illustra^ao laurda como o capitolio. E para acompanhar o movimento
d’e.ste seculo, e attingir os graudes Bus da sociedade moderna, que os

povos e goveruos todos lidam do occidente ao oriente, do septentriio

ao meio dia; n’um empenho que e a raaior gloria do creador e da crea-

tura; lida o mundo autigo e o mundo moderno; na(des velhas para re-

temperarem a forca, injectando nas veias novo sangue, que as viviB-

quc; nafocs uovas para alcangarem o lustre e a preexcellencia que Ihes

sao estimulo permanente.
« Portugal e Brasil entram em Bm com energia e confianga na

campanha da civilisagao e da paz. Reclamam instrucgao liberal, e bio
de tel-a. A escbola ha de ir procurar todos os cantos e todos os desvali-

dos. As letras que sc vulgarisam, a sciencia que se humanisa e a todos
escancara as portas do sen templo, vio ser ao mesmo tempo causa e

efl'eito da dilatagio do estudo, e de uma grande transforma^o moral.
xConheccndo estas tendeocias, conhecendo a necessidade de meios

que facilitem a culture do espirito luso-brasileiro, e que um perse-

verante e illustrado investigador. o mais distincto e respeilado biblio-

pbilo de Portugal, o maior < onhecedor da nossa bibliographia, come-
cou a publicagao de uma olira notavel por muitos titulos, fructo de
vinte annos de trabalho nunca iuterrompido, subsidio e guia indispen-

savcl para estudiosos de Portugal, e de cousas portuguezas. s

L(^em-se estas linhas do sr. M. da C. Pereira Coutinbo no Conim-
hricense: « Todos os litteratos portuguezes e brasileiros sio devedores
ao sr. Innocencio Francisco da Silva de reconhecimento de eterna gra-
tidao, pelos servigos impagaveis que Ihes presta, asaentando um monu-
mento immortal e luminoso no meio do obscuro campo litterario de
ambas as nagoes».

0 sr. F. A. Rodrigues deGusmiodisse tambem na Natdo: «0 au-
ctor do Diccionario Bibtiographico Portuguez nio se limitou a um sim-
ples invcntario: as suas lucubracoes comprehendem especies variadas.

ExpOe rcvistos, correctos e additados os artigos essenciaes da Biblio-
theca do abbade de Sever, e descreve as obras mais notaveis que em
Portugal c Brasil se bao publicado em todos os ramos de artes e scien-
cias dcsdc 1760 ate a actualidade, mencionando ainda varies, que e$-

caparam as diligencias d’aquellc famoso bibliographoo.

A imprensa brasileira, porem, que devftra ser a primeira a mos-
trar-se agradecida, guardou ate o prescnte o indifferentismo: as redac-
goes das nossas folbas mercantis nio barateam facilmente os seus lou-

vores aos esforgos dos auctores da nossa lingua: esperam que os ama-
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dores dedicados das cousas da palria c os amigos das letraa o fapani ; e
grande d a mercfi qoando Ihes franqueam as snas paginas a pre;o ta-

xado por linhas.

Deixando a imprensa porlugueza a apprecia^So da obra na parte

que Ihe 6 relative, occupar-me-hei com aquella que mais reia^o guarda
com as nossas cousas.

0 auctor considera « portu^uezes n os brasileiros nascidos antes da
independencia, ou, como elle diz, da separa^ao legal dos dois paizes: e
brasileiros* os portuguezes que adheriram a causa da nossa emanci-

pa(&o politica, ou se teem naturalisado entre nos; e, n’esse caso, ad-
mitte outros estrangeiros. A.ssim os nomcs dos auctores tidos e bavidos
como brasileiros sSo precedidos de urn asterisco *. Fdra melbor nSo fa-

zer tal selecfSo ;
deixal-a antes para urn indice por patrias, a exempio

do que praticou o abbadc Barbosa na sua Bibliotheca Lusitana; i por
certo uma questao melindrosa, que muitas vezes deve pol-o em difii-

culdades, sem saber como se tire d’ellas; e talvez jd assim Ihe aconte-

cesse, quando classibcou a urn dos nossos compatriotas de < portoguez-
brasileiro », c quando tiver de qualibcar a outros de brasileiros-portu-

guezes.

De ba muito que Portugal reclame para si a gloria de nossos au-
ctores, dando-lbes a qualifica(ao de portuguezes por haverem nascido

antes da emancipay^o politica; como sc nao bastasse o monopolio das
riquezas coloniaes, como se a colonia n9o podesse tambem gloriar-se

de ter a sua litteratura, sua imprensa, sues academias litterarias, sens

poetas, .seus historiadores e sens oradores como a mSe patria. Assim
Claudio Manuel da Costa, c Ignacio Jose de Alvarenga Peixoto, mar-
tyres da liberdadc brasileira, ticarao sentados eternamente sobre o li-

miar do tempio, que .se levanta a litteratura, com as suas epopeas na-
eionaes e verdadeiramente americanasi Levar-se-ha o excesso mais
longe; rcclamar-se-h3o tambem as obras dos auctores, que presencia-

ram a fundayao do novo imperio segundo a ordem chronolomca das
ediyoes; e felizes entSo d'aciuelles que pod^rem legar uma eoiyAo da
mesma obra a cada urn dos dous paizes, que perteoceram pelo Imryo e

pela chronologia as duas litteraturas irmas. Assim, o amenissimo poeta

c distincto medico Francisco de Mello Franco, que morreu em S. Paulo
em de Julho de 1883, e considerado portuguez, porque a indepen-
dencia proclamada no Ypiranga no anno antecedente, nio estava ainda

reconhecida pelo governo portuguez!

Nao ha duvida que nos tempos coloniaes tudo entre nos era tido

> Confesso sem difficoldade, que aignma se ba levautado por TOiei no que
dii reipeilo a classificacSo segundo o systema que adoptdra, occasiouando em urn

ou ontro caso tal qual irregularidade, ou incoberencia, em que s6 adverti mais
tarda. Dando o devido peso it consideracOes do illustrado critico, nio duridarei

(se a fortuna me conceder que eu possa realisar uma segunda edicio da minba
obra] conformar-me com o alritre proposto, ou com oulro, acaso mais adeqnado
para que de todo dcsnpparocam taos anomalias. Nem serb esse o unico melhora-
mento que terei de iotroduiir, no sentido de aprimorar nm trabalbo cujas imper-
feii;«es ninguem melbor do que eu conbece e aralia. (Vej. a introducc&o ao tomo i,

pag. XVII.)
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c havido como porluguez, mas politicamcnte: os filhos do paiz cram
portuguczes, embhdra nao gosassem dos foros, que gosavam os sens ir-

maos de alcm-inar; as produccoes brasileiras nao tinham outro nome,
czceplo 0 lenho, que deu iiome ao paiz, e nas alfandegas enlravam os

nossos geueros como portuguezes; mas nem por isso podemos deixar

de reclamar a gloria que nos pertcnce, nera a de sermos ja entao tidos

e havidos como brasileiros^. For ventura sao hespanhoes os auclores

portuguczes que nasccram c compuzeram debaixo do sceplro dos Filip-

pos dc Ilcspanha? E a cleva^ao do Brasil a reino unido aos de Portu-

gal e Algarve nan nos oiitorgou politicamente direitos, nSo nos nive-

lou com a mae patria? Era um reino tSo sdmentc, ou eram Ires reinos

confederados? E como entAo so depois do reconhecimento da nossa in-

dependencia por parte de Portugal e que seremos tidos politicamente

por brasileiros?

Ila, imparcialmente falando, auctores nascidos em Portugal, que
s3o mais brasileiros que portuguczes; assim como encontraremos au-
ctores nascidos no Brasil, que sao mais portuguezes que brasileiros: e

outros, cuja gloria como que reflccte sobre amnas as na^oes, e pertence

aos dous povos irmiios. Gonzaga esta no primeiro caso: o seu nome li-

ga-se a nossa historia, c avulta entre os dos conspiradores das primei-

ras tcnlalivas da nossa cmancipa^ao politica. As suas poesias sao a his-

toria dc uma bclla mineira, e teem por theatro a antiga Villa-rica, ou
as masmorras sccretas do Kio dc Janeiro, onde o auctor expiou amor
e gloria. Antonio Jose esta no segundo caso: toda a nossa gloria resu-

mc-se em ter o Rio dc Janeiro servido-Ihe de berfo: como poeta comico
('. mais portuguez que brasilciro, e como bem o fez dizer o sr. dr. D. J.

G. (leMagalbaes, so cscreveu para portuguezes. Em Portugal educou-se,

cm Portugal compoz, e em Portugal terminou os seusdias, lembran-
do-se uma ou outra vcz em suas obrasde sua explendida patria. 0 pa-
dre Antonio Vieira esta no terceirocaso: nasceu no reino oealem-mar;
educou-se no Brasil, e brilhou pelo seu talento, tanto nas terras colo-

niaes, como nas da mac patria, c p6de por tanto ser classilicado como
« luso-brasileiro ».

A identidade da lingua approxima uma litteratura da outra; o
nascimento e a educacao dos seus auctores as separa ou as reune de
novo. « H3o de ser, como diz o sr. dr. Antonio Gonsalves Dias, duas,

mas similbantes e parecidas como irmas, que dcscendem do mesmo
tronco, e que trajam os mesmos vestidos; embhora os trajem por di-

2 A doutrina aqui enunciada pcio meu crudilo coosocio d apenaa a insisten-

cia na idea por die repetidaa vezes exposta e dcseovolvida nos seus arligos fiacio-

nalidade da litteratura biisileira, primeiro naAttnema Brasitieme depois no Cuana-
bara, e a Hnal na Bevista Popular, no proprio volume cm que lanibem se U o presente

juizo critico. Com o respoilo que devo u sua recoiihccida illustracllo, declare que
eetou lunge de prestar iiiteiro assenao As opiniOes por elle manilestadaa n’este panto,

fundadas, so nSo me engano, sobre um aupposto hypotbelico, c quanto a mim mui
arredado da verdade real. Qualquer discussAo agora cncetada a este respeito seria

inopportune c malcabida
:
pordm nAo me esquivaria a tractar a questAo mais de es-

paco, em tempo e logar adequados, embbora tivesse, como 6 provavel, dc ceder a

paima a tAo digno o vaicnte contender.
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versa maneira, com diverse gosto, com oatro porte, e gra^ diffe-

renle ».

Tractando do P. Antonio Vieira, o auctor parece n9o so extranhar
0 empenho como a inlen^do com que alguns brasileiros procuraram
informa^Ses veridicas, que destruissem por uma vez a incerteza que
reinava nas suas biographias a respeito de sua verdadeira patria, e 6-

xassem para sempre a sua naturalidade.

Oespirilo de nacionalidade, diz o sr. Innocencio Francisco da
Silva, que podera ser diversamente qualiticado, parecendo a uns ca-

prichoso, e a outros plausivel, suscitou ha pouco uma notavel quest9o

por parte de alguns brasileiros, que pretenaiam desapossar Portugal da
gloria de ter visto nascer este varao insigne, contestando a opiniao

commum e geralnienle assentada dos biograpbos que Ibe deram Lisboa

por seu primeiro ber^o. Descobriram-se fundamentos mais ou menos pro-

cedentes, e buscaram-se razdes especiosas, que podiam ate certo ponto

justibcar a duvida, e cobonestar a pretenfSo. 0 desejo (creio eu) de apu-
rar a verdade, levou o sr. Joaquim Norberto de Sousa e Silva, distin-

cto lilterato d'aquella na$ao, a pr(^r ao Instituto Hislorico e Geogra-
pbico do Brasil, em se^o de la de Outubro de 1854, o scguinle

programme

;

a l.° Em que documentos se basearam os biograpbos do P. Vieira

para Ibe darem por patria a cidade de Lisboa?
a 2.° Deprebenaer-ae-ha da leitura de suas obras ser elle filbo do

Brasil?

• 3.° Em conclusao, a ser possivel, a apresentagSo da copia au-
tbentica do assentamento de seu naptismo, oue fixe a sua naturalidade.

« Este programme foi por sua magestade o Imperador distribuido

ao sr. arcebispo da Babia, D. Romualdo Antonio de Seixas, para o des-

envolver e eincidar. Porem a Memoria apresentada por este sabio pre-

lado, e inserta no tomo xix da Bevista trimensal do Instituto, na qual
se tracta roagistralmente o ponto, deixou provado ate a saciedade que
Vieira nasc9ra em Lisboa, e fdra baptisado na data que acima indiquei,

nao esquecendo entre as proves a pedida certidao do assentamento do
baptismo, que por felicidade se encontrou no livro competente, e que
e, como se v9, documento irrecusavel, ficando conseguintemente de
uma vez assentado o dito ponto, por modo que ja n§o sera licito d'ora

em diante reproduzir novas duvidas e incertezas. Muito agradecidos

devem estar por certo os portuguezes ao auctor do programme, que as-

sim dcu occasiio a manilestar-se a verdade. »’

Ninguem ignore as duvidas que se suscitaram sobre esta questao

logo depois da iiiorte do illustre orador e abalisado escriptor da nossa

lingua. Sebastiao da Rocha Pitta, seu contemporaneo, assim se explira

a este respeito: » Muitos annos se duvidou da regiSo era que nas^ra,
passando a contenda d'esta incerteza entre Portugal e o Brasil; e p<^
dcram appetecer a fortuna da natria do P. Antonio Vieira todas as ci-

dades do mundo, como as da urecia pleitearam o serem patria de Ro-
mero: mas pela insigne edrte de LisiMa se declarou esta prerogative;

> Diccionario BibUogr^Moo, tomo i, pij. S87.
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e foi justo que produzisse ao mais famoso orador uma cidnde, que fun-

diira D capitao inais eloqucnte: pordm nao deixaram de licar a da Ba-

hia direilos reservados para outra acfSo; porque vindo a ella o P. An-
tonio Vieira muilo raenino, pode litigar, se devc tanto a Portugal pela

felicidade do horoscopo, em que nasccu, conio ao Brasil, pela influen-

cia do clima em que se creou: se leve n’elle mais dominio a for;a do
planeta, que o podcr da educa(3o: problema ou ponto, sobre que dis-

putam muitos auctores, mais a favor da crea^So que do nascimento.

»

E ainda dezeseis annos depois da impressao da obra do historia-

dor brasilciro, repelia o jesuita portuguez Andre de Barros as mesmas
duvidas, pelas seguinles palavras que se aebam na Vida que cscreveu

do illustre Vieira : « Por muilo tempo andou em opinides a patria d'este

grande astro, fingindo com maior fabula do que a de nascer o sol em
Delos, os entendimentos quanto o sen affeclo, ou a sua inveja Ihes di-

ctava. Menus foi contenderem por Homero sete cidades da Grecia,

quando pelo grande Vieira contendeu a terra e o mar, assignando-lbe

uns 0 primeiro berjo n csie elemento, outros n'aquelle. Entre as terras

foi a pcieja mais dura, mas cederam todas a maior e melhorde Portu-

gal. B {0 auctor refere-se a cidade de Lisboa.)

Em quo documenlos se haviam baseado esles e outros escriptores,

para desvanecer as duvidas que occorrem sobre a naturalidadc de An-
tonio Vieira? Sens paes tinham vindo-se estabelecer no Brasil, e sen
irmao Bernardo Ravasco era brasileiro. Com o esludo das nossas cou-

sas, gramas ao exempio do Instituto Historico Brasileiro, nasceu de novo
0 dcsejo de averiguar este ponto, que nao parecia de todo elucidado, e

a imprensa debaleu-se pro e contra. A opiniao pro apoiava-se nas pro-

prias expressues de Vieira, colhidas nas suas obras; a outra baseava as

suas provas nos biographos, que todavia nao citavam urn so documento
comprobativo de suas assersdes, depois de quasi cincoenta annos de in-

cerlezas e conlcndas! N’esta anciedade de duvidas e presumpfdes, pen-
sei que era tempo de inlervir o Instituto Historico. Se a asser^o do
illustre bibliographo nao occulta no seu parenthesis, como penso, uma
duvida, acreditou bem que .so fui levado pelo desejo de apurar a ver-

dade; consegui-o, sem que fosse derrolado, pois que se nao dava em
mim esse espirilo caprichoso de nacionatidade ; e o Instituto applaudiu
a memoria do illustre varao, que tao bem desempenhara a missSo de
que 0 encarregara o imperador, escolba excellente por seu lalento

transcendental, por sens vastos e variados conhecimentos, e sobre tudo
por sua posi(ao social, que por certo Ihe facilitou os meios de que se

serviu para obler esse documento, (|uc jamais apresenlaram os biogra-

phos do illustre jesuita, e que, como bem diz o estimavel auctor do
Diccionario Bibliograpliico, deixou de uma vez assenlado o dito ponto,

de modo que nSo sera licito de ora em diante reproduzir novas duvidas
e incertezas. N'esse tempo era eu quern, como segundo secretario,

coadjuvava o primeiro, e esse era o sr. dr. J. M. de Macedo, que me
havia encarregado da Jievista Iriinensal, e a prompta publicacao da
memoria do reverendo arcebispo deve-se ainda ao meu desejo de pa-
ten tear a verdade historica de um ponto tao debatido; e pois sincera-

mente acceito como auctor do programme, os agradecimenlos dos ir-

D
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m3os de al6m-mar, dc quc me acha digno o illnstrado c erudite hiblio-

grapho, a quern o lustituto Ilistorico acaba dc admitlir em scu gremio,
conferindo-lhe o diploma de seu socio correspondeute, de que elle se

mostra t3o appreciador.

Nas indaga(ocs da verdade historica jamais me deixei Icvar pelo

espirito capri<moso da nacionalidade; poderei ter errado algumas vezes

e me desvairado pelo amor da patria, mas nunca systematicameute

;

nem de outra sorte teria procedido com taoto trabaino e ardor na in-

vestigafao de urn ponto historico, qual use o descobrimento do Brasil

fdra aevido a um mere acaso, ou tivera Pedro Alvares Cabral alguns
indicios para isso », cujos debates mereceram a atten^ao do Institute, e
de seu augusto protector. E da elucidafao de tSo importante ponto da
nossa historia, a quern caberia a honra se nao a Pedro Alvares Cabral

;

a quern caberia a gloria se nSo a Portugal? Por ventura os quc hoje

pretendem revindicar para a cidade de Braga a gloria de ter sido o
I>er90 do Tito Livio portuguez, o afamado historiador Joao de Barros,

at6 aqui tide corao natural de Viseu, sSo levados do espirito caprichoso

de nacionalidade, ou do desejo dc apurar-se a verdade?
Estas consideragoes occorreram naturalmente tractando da nacio-

nalidade dos auctores nascidos no paiz antes da independencia legal:

escrevendo-as, nao tenho outro empenho mais do que o de demonstrar
0 sentido com que sc procedeu a essas indagagdes, e a boa fc com que
se Ihes deii a devida publicidadc no proprio jornal do Inslituto Histo-

rico, que figura em quasi todas as bibliothecas da culta Europa.

0 auctor, que tambem se deixa levar do espirito de nacionalidade

caprichoso, ou plausivel segundo as qualilica^Oes diversas de cada um,
como elle diz, suscita por vezes a ouestao da preferencia entre os au-
ctores de um e outro paiz, quc se aistinguiram no mesmo gencro. As-
sim apenas tern por desculpavel o excessivo sentimento de nacionali-

dade com oue o sr. dr. J. .M. Pereira da Silva aOirma que Claudio

Manuel da Costa conseguira aperleigoar o soncto portuguez de modo
a, senSo exceder, ao menos nvalisar com os de Francisco Petrarca,

sendo Bocage mais harmonioso na phrase, porem nao tao coinplelo na
poesia e no sentimento. 0 sr. dr. J. M. Pereira da Silva appella para

a leitura justa e imparcial dos sonetos de Claudio; mas o sr. Innocen-

cio Francisco da Silva duvida niuilo quc os entendedores sentenefiem

0 pleito a seu favor 0 poeta brasileiro escreveu no meio da inQuencia

do gongorismo e guarinismo, e triumphou d’essa iniluencia; e d’ellc

que data o renasciraento das letras em Portugal 0 poeta portuguez

nSo teve que luctar com essas ditliculdades. A melancholia, que domi-
nava o cantor de Yilla-rica, e que levou-o ao suicidio no segredo da

sua masmorra, contrasts com a jovialidade do cantor do Tejo, que ria-se

e metribcava nas prisoes do Limneiro: d'ahi esse sentimento, essa poe-

sia intima e elevada, que cm maior grau encontra o sr. dr. J. M. Pe-

reira da Silva nos sonetos de Claudio Manuel da Costa, do que nos de

Bocage. Ha sim no poeta portuguez um tom menos amaneirado no es-

Diccionario, tomn n, pag. 80.

s £ esU oma propuicao, que eu bem desejSra ver provada.
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tylo, e mais variedade nos assumptos: n3o ^ somente erotico como o

brasileiro, acurvado a lacilurnidade do seu n«nero, porem latnbem epi-

grammatico, satyrico a ferir, e ate degenerando cfe lascivo em inae-

cente, quando nao vai ate a obscenidade.

A. respeito da opiniio do sr. dr. J. M. Pereira da Silva acerca dos

oradores do pulpito, tambem o sr. Innocencio Francisco da Silva con-

testa a si^erioridade que elle confere a Antonio Vieira, Antonio de Sa.

CaldaseS. Carlos sobre todos os mais pregadores da lingua portugueza.

« A generalidade e intimativa d'este asserto (escreve o auctor) podera

acbar at6 certo ponto desculpa nos caprichos da nacionalidade, mas es-

tou persuadido de que entre os espiritos sisudos e iinparciaes, incapazes

de sentcnciarem de leve questdes d’esta uatureza, e que tiverem bem
examinado as provas do proccsso, o voto do critico lluminense terd

S
oucos se^idores. E na verdade, entre os antigos Fr. Jo3o de Ceita,

liogo de Paiva de Andrade, Francisco Fernandes Galvao, o P. Fran-

cisco de Mendonga, Fr. Thomas da Yeiga: c dos modernos Jose Agos-
tiobo, 0 celebrado Palhares, Fr. Autonio Josd da Rocba, etc., etc., nio
deverio ser sem favor julgados superiores, senao a todos, a alguns dos

quatro mencionados? <0 0 auctor abstem-se, a vista do piano da sua

obra, de tentar 0 parallelo de uiis c de outros, mcdiante 0 qual tem
que seria facil levar 0 convencimento ao aniino dos duvidosos. Tambem
me falta 0 espago para entrar n'essa discussao

;
todavia direi semprc de

passagem, t^ue n'essa parte pecca o juizo do sr. dr. J. M. Pereira da
Silva, n9o so em rela^So a alguns talentos transcendentes que t3em hon-
rado 0 pulpito lusitano, como ate em rela^So aos oradores seus com-
patriotas, taes quaes Fr. Francisco dc Sampaio, c Monte-Alverne, que
se nio emparelham no estylo e dic^ao portugueza com 0 P. Antonio
Vieira, e ainda Antonio de' Sa, primam e sao-lhcs superiores na elo-

quencia sagrada.

Nao 6 sem receio e teraor que entro n’essas questoes de naciona-
lidades, que a nao serem tractadas com certa gravidade, degeneram no
ridiculo. Haja vista 0 sublime auctor do poema a 0 Passeio » como des-

cie do seu estylo brilhante no seu «Ensaio biographico-critico sobre
os melbores poetas portuguezes^n, quaudo analysando as poesias do
nosso Manuel Botelho de Oliveira clesce ao examc da a Ilha da Mare »

a mais prosaica de todas as composi^des do poeta babiano, nomencla-
tura sera gosto, catalogo de plantas, fruclas e legumes, cheio de for-

mulas commons, de expressOes triviacs, c ncgligencias de estylo, nio
obstante os encoraios que Ihe deram. Todos esses defeitos, porem, do
poeta, sio nada a vista da sua predilec^ao pelas fructas do seu paiz.

Ai misero peccador, para que falaste nas laranjas e castanhas de Por-
tugal! 0 biographo-critico nao deixou 0 enthusiasmo patriotico do can-
tor das produc?6es da ilha da Mare. « Cora perdao do poeta (escreve
elle na melhor boa fe d'este mundo) as laranjas de Portugal nio sao
todas azedas, como elle diz; pelo contrario sao reconhecidas pelas me-
Ihores da Europa, sem exceptuar mesmo as mais afamadas da Italia.

* Diccionttrio Biblioyrofhico, tomo 11
,
pag. 363.

1 No tomo x, pag. 67 e 67.
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Nos lambem temos comido laranjas do Brasil; sao tmii grandes, e en-
joam por demasiado doces; falla-lhes aquelle sabor acido, que lorna as

nossas lao agradaveis ao paladar; tcm alem d'isso menos aroma, mais
entrecasca, e menos yumo que as nossas, e a pelle menos lisa; mas o

auctor era carioca, e queria acbar em tudo a dofura do inelaco! »

—

A respeito das caslanbaa a superioridade e conteslada com mais serie-

dade; o auctor aiunta gravemente: « 0 gosto das castanhas do caju e

na verdade excellente; mas lambem o poeta contara entre os seus titu-

los de superioridade sobre as da Europa, o fumo e pessimo cbeiro quando
se assam?»— Como ambos os auclores sao falecidos, e de crer que ja

lenham assentado la no outro mundo no que devem ficar n’esta ques-

tHo de paladar e olfato.

Minucioso por demais, o illuslre e incaofavel bibliograpbo entra

nas mais pequenas indagafoes, e naosera raro que algumas vezes peque
por aquelle excesso de z6lo, de que tanto se arreceava o celebre Tal-

leyrand. Nas informa^oes ministradas pelos conlemporaneos, que vi-

vem lao longc do logar em que se faz a impressao da sua monumental
obra, 0 que torna difliceis cerlas indagafoes, deve haver todo o cuidado

e perspicacia no exame desapaixonado de cerlas phrases, escriplas tal-

vez em detrimenlo das puras inlenfoes de outrem, e que apenas lidas

deixam patente a sua origem.

E conlestavel a asserfao do auctor, quando diz que de certa penna
sahiram pela primeira vez muitas noticias biographicas dc brasilciros

distinclos, conquistando n’esle ramo uma prioridade, que debalde pre-

tenderiam disputar-ihe os que a seu exempio, e srguindo a senda que
elle Ihes trofdra, se deram a eguaes trabalbos *; ocilarei, diz elle. por
mais notaveis as dc Antonio Jose da Silva, Salvador Correa, Antonio
de Moraes Silva, os dous Caldas. Manuel Botelbo de Oliveira, Jose Ba-
silio, Gonzaga, Durao, D. Francisco de Lemos, Coelho de Seabra, etc.»

Estas reflexOes parece que mais directamcntc se dirigem a favor de .

outrem contra o sr. dr. J. .M. Pereira da Silva, o digno auctor dos«Va-
rOes illustres do Brasil durante os tempos coloniaes», pois que ira-

ctando-se da sua bella obra se diz que as suas biograpbias contileni

mui poucas investigafOes, por isso que os biographos seus anlecesso-

res, e urn sobre lodos, pouco campo the haviam dcixado s.

A prioridade em materia litteraria, e gloria que perece cedo ou

larde, ou que apenas vinga a sombra da nova forma que Ibe da a posle-

ridade: muitos auctores, felizes pelas suas pesquizas, nao sao mais do

que faisqueiros, que descobrindo os diamanles brutos, apenas Ihes co-

nhecem o valor, e jamais sabcm convertel-os em brilhanlcs, pulindo- i

os; nem sao lao pouco os alicerces dos grandes edilioios a maior gloria i

de seus architectos, pois abi licam sepullados nas entranhas do solo. I

D'ha muito que Voltaire disse que os assuinptos eram de quein melhor
j

ns sabia Iraclar; e a nao ser assim, e a querer dar-se a prioridade das

biograpbias brasileiras a algiiem, que nao ao sr. dr. J. Si. Pereira da

Silva, ficariam esses vullos historicos e venerandos tao nobremente

" Dicrionario Bibliorjiaphieo, tomo ii, pag. 3*ii

* Ibid., tomo in, pag. 407 e 408.
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elevados sobre os pedestaes que Ihcs ergueu o auctor dos oVaroes il-

Iustres» condeinnados as mesquinhas propor(5cs d'essas noticias, que
por ahi andam. e que tudo podem ser, menos biographias.

£ n’essa senda tra^ada pelo auctor da prioridade aos contempora-
neos para eguaes irabalbos, quantos nao a percorreram antes, e com
mais teliz exito? 0 abbade Barbosa ja tinha dado algumas noticias so-

bre Antonio Jose
;
Sismonde de Sismondi e Ferdinand Denis nao leram

por certo a noticia d'a(|uelle tao preconisado biographo; nem o sr. dr.

D. J. G. de Magalhaes o seguiii n’essa senda, nem teve por norte tao

luminoso pbnrol, quando escreveu a sua bella bingraphia de Antonio

de Sa (<> Jornal dos Debates », 1838). Os dous Caldas ja tinham sido

tractados pelo reverendo conego Januario da Cunha Barbosa; assim

conio Basilio da Gama, Gonzaga c Durao; Manuel Botelho de Oliveira

ja tiuha a sua biographia estampada na «Minerva Bra$iliense>>, por

quern ja bavia sido publicada tambem a biographia de Basilio da Gama
no «Despertador», e debalido-se com o sr. dr. Jose da Gama e Castro

acerca da questao da naturalidade de Thomas Antonio Gonzaga; e

pois das biographias apontadas restario quando muito a decantada

prioridade, essas noticias incompletas de Antonio de Moraes e Silva e

Coelbo Seabra, 6 as mais extensas sobre Salvador Corrda e D. Fran-

cisco de Lemos.

0 primeiro, que no Brasil se lembrou de cscrever as biographias

dos nossos compatriotas, foi o conego Januario da Cunha Barbosa em
18!29; 0 dr. Balthasar da Silva Lisboa o acompanhou n’esse tao nobre

e arduo empenho; edepoisd’elle o dr. Emilio Joaquim da Silva Maia;

mas os trabalhos d'estes dous ultimos nunca se publicaram, a exce-

pfao de uma ou outra noticia do seguodo. Quando se abriu o exem-
plo, tra(ando-se a senda aos conlemporaneos, ja o Visconde de S. Leo-

poldo tinba dado a luz as suas indaga^oes sobre os dous irmaos Ale-

xandre e Bartholomeu Lourenyo de Gusmao ; n’este tempo a senda jd
ia balida ate mesmo pelo sr. dr. J. M. Pereira da Silva, que antes da
fundayao do Instituto Historico havia estampado nas columnas do « Jor-

nal dos Debates n a sua brilhante biographia de Fr. Franci.sco de S. Car-

los, como eslrda de uma Galeria Hislonca: foi depois ampliada na «Re-
vista nacional e estrangeira », e reproduzida no « Jornal do Comnier-
cio»; c desde entao comeyou a verdadeira posteridade para o cantor

da epopea da Sancta Virgem, tao esquecido e ignorado de seus proprios

compatriotas.

Nem sempre convem seguir a senda dos primeiros exploradores

sem 0 facho da verdadeira critica: quando nao, haja vista o poeta Ma-
nuel Joaquim Ribeiro, admittido n'uma collecyao dc poesias brasilei-

ras . . .
“

n* Assim se li no impresso, naluralmOnte por incorrecylo typograpbica, qua
nio me considero comtudo auctorisado para emendar.

> Como 0 nome do poela Manuel Joaquim Ribeiro nSo entrou atd agora

no Dkcioiutrio Bibiiographico, peco licen^a para sopprimir o trecho que Ibe dii

respeilo, e que se me aingura pelo menos extemporaneo, e alheio da materia sub-

jeila. Bern desejira eu (aier outro tanto, se fosse possirel, a lodas as phrases e

allusOes que no curso d'esta digressdo, alias (So erudita e uoticiosa, respiram tal
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Se 0 arligo sobre o sr. Joao Baptista Calogeras se torna digno de
uma correcfSo, ou additamento por isso que o seu Compendia de hislo-

ria da edade media fora antes dc impresso, retocado, polido e affei^oado

no tocante a phrase, a fim de lornar a locu(do mais corrente e verna-
cula, puriKcando-a dos resaibos do eslrangeirismo a que de maravilha
escapam os escriptores que se arriscam a compor em idioma diverso do
sea proprio, como diz o auctor pede a verdade que se diga que esse
favor deve o sr. Calogeras antes a iilustrafao profunda do sr. conse-
Iheiro Thomas Gomes dos Sanctos, do mie a outrem.

0 mesmo auctor do Diccionario Bibliographico deve saber por
propria experiencia que os iniciadores de sendas prescriptas aos seus
coDteroporaneos, ou mestres sendeiros, induzem por muitas vezes com
a sua preconisada auctoridade a erros crassos. Se elle se tivesse guiado
por suas acuradas pesquizas, e nio se baseasse na infallibilidadc de
certo biographo, nao daria por certo a cidade de Sanctos por ber(o do
bistoriograpno Fr. Caspar da Madre de Deus ... £ verdade que ate
com a propria certidao do baptismo do illustre benediclino se pdde pro-
var que elle alii vira a luz do dia, mas ja demonstrei em uma das ses-

sdes do Instituto Historico d'onde se originara esse engano; e demon-
slrei-o com as proprias palavras do auctor das « Memories historicas da
capitania de S. Vicente ». Tanto 6 certo que at6 documentos authenli-

cos de naturalidade podem ser contestados solemnemente ate a evi-

dencia.

Eis-aqui urn trecho da minha pequena memoria
«Os ascendentes de Fr. Caspar da Madre de Deus, foram uma

d’essas familias, que concorreram para a povoa^ao da capitania de
S. Vicente: foram esses Lemes, orgulhosos de sua ra^a, que provaram
descender de casas havidas e conhecidas por nobres no reino de Por-
tugal, segundo a senten^a do ouvidor geral de todo o Brasil de 2 de
Outubro de 1564. AnUo Leme veiu da ilha da Madeira com seu Tilho

Pedro Leme a se estabeiccer nas terras do Brasil ja lao famigeradas
pela sua uberdade. Pedro Leme casou-se duas vezes, uma no Funchal
e a outra era S. Vicente, que decae de dia em dia, nSo obstante a sua
progenitura sobre as outras villas do florescente imperio americano.

^ das primeiras nupcias com Luisa Fernandes leve Pedro Leme uma
6lha, e foi essa D. Leonor Leme, que ligou-se pelos la(os conjugaes a

Braz Esteves, e legou a posteridade maior descendencia que seus paes,

pois d’esse tronco provieram os Lemes da casa de Sancta Anna, avos

OD qoal espirito de roeentimenlo apaixoDado, e parece rerorirem-s« a controver-

siaa individuaeg entre terceiras peesoae, que me cumpre acatar egualmentel
IX Diccionario Bibliographico, tome iii, pag. (iS.
IX Faltando-me o conhecimeDto da Memoria que no Intlituto fdra lida pelo

meu erudito cousocio, live de rcportar-me no tocante a patria de Fr. Caspar ao

qne achava escripto pelos biographos anterjores. 0 auctor da Bibi. Hitt, de Por-

tugal, a pag. 183 da segunda edi^io, dii que elle (dra natural de Sanctos; e o

mesmo repete, ainda em 1858, o citado sr. dr. JoXo Manuel Pereira da Silva nos

seus VarOet illuttra do Bratil, tomo ii, pag. 3i8. Ndo i pois de extranbar que me
deixasse illudir, estribado em taes auctoridades, e nXo havendo da minha parte

raslo para contestal-as.
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do nosso illustre benedictino; bera como os Lemes da casa do alcaide-

iBor da cidade da Bahia, e guarda-mdr das minas; os da casa dos pro-
vedores pr^rietarios da fazenda real da capitania dc S. Paulo, e to-

dos esses affamados e illustres Leraes, Toledos, Laras, Rendons, G6es,
Moraes, Pedrosos, Barros, Pires Prados, Paes, FalcSes, e outros nio
so de S. Paulo como de Minas-geraes, G^az e Cuiaba, que pela alti-

vez da sua nobreza inspiraram a Pedro Taques a composifao da sua
uNobiliarchia paulistana», mau grado a injusta e satyrica ironia do
poeta GarySo, que a todos elles denomina peoes, como se unicamente
a India fosse Portugal tributario da sua nobreza; como se elles nSo re-

queressem por vezes, e ale pelo orgao do seu Senado ao governo da
melropole, que nao se Ihes mandassem generaes e governauores senio
da primeira grandeza do reino, a menos que se nSo quizesse que fossem

nobres governados por plebeusi Pedro Leme foi pois o primeiro po-

voador da fazenda de Sancta Anna, onde nasceu Fr. Gaspar da Madre
de Deus, e onde tarobem foi regenerado pelo sacramento do baplismo,

que alii Ihe conferiram na capella de sens paes. > Sancta Anna (diz

elle nas suas a Memorias historicas n) deraora no termo e freguezia da
villa de S. Vicente; mas como os senhores d'estas fazendas, sens filbos,

escravos e administrados eram n'esse tempo parochianos da matriz de
Sanctos, por costume que principiou em vida de meu avd Denis Dias

Leme, c confirmou o prelado administrador da diocese do Rio de Ja-
neiro, Manuel de Sousa, em um dos capitulos da Conslilui^ao por elle

assignada na villa de Sanctos aos il de Septembro de 1661, por essa

razao fez-se o termo de meu baplizamento no livro respective da pa-
rochia de Sanctos, e d’aqui veiu reputarem-me natural da roesma ».

Ha 0 que quer que seja arido n’estas obras didaclicas: para que-
brar o tedio que nasce da monotonia bibliographies, se assim meposso
exprimir, e ado;ar a aridez do seu estylo serio e grave, o auclor nusca
varial-o com algumas anedoctas e noticias curiosas. No artigo sobre
Antonio Pio dos Sanctos, distincto oflicial de marinba, irmfio de oulro
nao menos celebre, TristSo Pio dos Sanctos, cxcellente poeta, que viu

a luz do dia n'esta cdrle, cita o auctor a seguinte passagem da sua
vida, que ninta a sua indole jovial e mostra o quanto era cnistoso, en-
grapado e tiumorista; a qual lendo tido logar entre nds, nem por isso

e geralmente conhecida;
oNo Rio de Janeiro chegou a ser amortalhado (julgado defunto),

mellido no esquife, e conduzido para a egreja, onde ficou depositado
para no seguinte dia, depois do oflicio de corpo presenle, ser lan$ado
a sepultura. Recobrou de noule ossentidos, reconheceu onde estava i
luz das tochas funebres, que o alumiavam; desalou-se, e forcejou por
abrir a porta da egreja para sahir: porem frustrado esse empenbo, leve
de voltar para o esquife, onde dormiu o resto da noute, ate que na
manha seguinte acordou aos eccos do cantochio que se cantava a rods
d'elle. Levantou-se, deixando aterrorisados oscircumstantes, e foi para
casa.

»

As indagaedes do auctor patenteam uma fraude litteraria, um pla-

gio inoualiricavel, que nos restituem algumas das obras do advopdo
Joao Mendes da Silva, de que apenas se sabia o nome, como pae do
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Dosso infeliz Antonio Jose, e se conbeciam os lilulos de algumas obras
originaes ou traduzidas, que nos transmiltira o abbade Barbosa; pois

nio as tendo publicado, baviam-se desencaminbado com outros paf^is,

apprebendidos aos seus berdeiros, n'esses dias em que a Inquisi;So le-

vava 0 terror e a morte aos seus innocentes lares.

0 abbade Barbosa diz que elle foi urn dos mais insignes poetas do
seu tempo, como testemunhavam suas metrifica^des suaves e concei*

tuosas: e entre as suas obras ineditas cita as traducfdes poeticas do
bymno de Sancta Barbara, e do oilicio da Cruz, e a Tabula de Nero e
Leandro em outava rythma. 0 illustre bibliograpbo tambem inenciona

0 poema lyrico «Chnstiados » como composifio sua, que ficou inedito.

Esta ultima composigao appareceu depois publicada em tres can-
tos, escriptos em forma de romances octosyllabos, tendo no fim urn

romance a Sancta Cruz, sendo dado a luz era Lisboa no anno de 1754
por Fernando Joaquim de Sousa, auctor totalmente ignorado dos bi-

nliograpbos.

muito para nolar, diz o auctor do Diccionario Bibliographico

Portuguez d, que apparecendo no rosto do livro o noroe de Fernando
Joaquim de Sousa, e assignando elle a dedicatoria, se diga mais adiante

nas licences que a obra Tdra composta por Andre Lousada Seyxa e
Barros, sendo qualquer d'estes nomes desconbecido de Barbosa, que
nenbnm d’elles menciona no tomo iv da sua Bibliotheca, onde a
dita obra deveria ter enlrado, se d’ella e de seus auctores houvesse

noticia.

tObservarei porem, que n’esse tomo da Bibliotheca, no artigo

relativo a JoSo Mendes da Silva, natural do Rio de Janeiro, e pae do in-

feliz Antonio Jos6 da Silva, se Ibe attribue a composigdo de uma obra

(que se inculca manuscripta) com o titulo <> Cbristiados, ou a vida de
Cnristo senbor nosso », poema lyrico, identico por conseguinte ao de
que tractamos. Uavera n'isso alguro mysterio, e sera o poema impresso

com 0 nome de Fernando Joaquim de Sousa, o proprio que escrevira

Joio Mendes da Silva? NSo vejo n’isso impossibilidadc alguma.

« E^le poema e algum tanlo raro, e mui pouco conhecido, e d’elle

so tenbo visto tres ou quatro exemplares, dos quaes eu possuo urn, e
outro pertence a escolbida collecgSo do sr. Francisco de Paula Ferreira

da Costa; ha outro na Bibliotheca Nacional, etc.

< Quanto ao merecimento da obra, se bouvermos de estar pelo pa-

recer do censor Filippe Jos6 da Gama, homera alias erudilo e compe-
tente na materia,— esta ornada de brilbantes imagens e bellezas poe-

ticas: tem sublimes conceitos, e descrip^des que parecem iniroitaveis.

0 estyio 6 florido, corrente e barmonioso; e loram felices as boras em
que a piedade e devofSo do auctor a compoz, inspirado da celeste

musa.—Parece-me porem que este elogio e sobremaneira exagerado

e superabundante, e que o poema ndo merece tao altos gabos. D'esta

mesma censura se vd que o auctor, quem quer que fosse, era ja fale-

cido; e isso me confirma ainda na opiniio de que sera elle a obra do
brasileiro Jodo Mendes da Silva, citada por Barbosa .

»

No tomo II, pag. S73 o S74.
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0 illustre bibliographo deixou de notar ainda outra circumstancia

a favor da propriedade do auctor brasileiro; e 6 que o ofQcio da Cruz,

que 0 abbade Barbosa lambem menciona como uma das traduc(des

poeticas de Joao Meodes da Silva, figura no fim do poema lyrico, pu-
blicado por Fernando Joaquim de Sousa!

Taes sao as reflexSes que me suggeriu por muitas e appreciaveis

boras a leitura da obra do incansavel bibliographo, de que lanto se

deve honrar a na(§o portugueza : analysando-a, nao como ella o merece,

mas como o consenliram as minhas formas inlellecluaes, so live S vista

0 que n’ella se cont^tn, relativamenle as cousas do Brasil. Ha ainda
alguns pequenos reparos que fazer, algumas incorrec(des a emendar,
mas tSo ligeiras, que prenro antes communical-as ao seu auctor, do
que mostrar-me niestre ou profissional no que nao passo de mero
curioso ou simples amador.

A obra do eximio bibliographo portuguez 6 digna da atten^do dos
lilteralos brasileiros, que devem aniraar publica^des como estas de
tanto merecimento. e de Uo transcendente utilidade para os povos

que na Europa, Asia, Africa e America falam essa bella, essa harmo-
niosa, essa poetica lingua, que Ihes ensinaram os CamOes, os FernSos
Alvares, e os Caldas.

JOAQVUf KOftBUlTO DB SOCSA SILVA.

II

Da Revoiu^&o de Septenibro, n.*’* 5672 e 5673
de 3 e 4 de abril de 1861.

DiCCI0!IARI0 BIILIMIAPHICO PORTUCUEZ, ETC.

N. B. A exempio do que ja se praclicou, juntaram-se a este artigo

algumas observagOes, julgadas necessarias para melhor esclare-

cimento de questdes de interesse mixto, a que n’elle se alludiu.

1

0 grave historiador da civilisagio europea, querendo explicar as

causas da supremacia dos barbaros na epochada decadencia do imperio

romano, e nio podendo fazel-o sem prejudicar a theoria philosophica

» 0 romoace d Sancta Cruz, que aerre de remete ao •Christiadoa>, e com-
prebeede trinta e uma coplaa de versos lyricoa, incuica por seu estylo e gosto

uma composi^So original do proprio auctor do poema, estando, ao que eu posso

julgar, mui longe da dever considerar-ee (roducpdo do officio da Cruz, isto e, da

pe{a assim iutitnlada ua liturgia adoptada ou estabelecida pela egreja romana, i
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aue adoptara, corlou o no gordio, dizendo: Estam escripto!—Blanqui

rAioe, na Historia da Economia Politica, luctou com egual difBcul-

dade e venceu-a com a mesma phrase: Estava escripto!

Sao de peso estas auctoriaades ; e ainda hem que o sao, porqae
necessito de me soccorrer a elias para um caso de juslifica(ao e defeza

pessoal. Care(0 explicar a omissao de que me podem accusar acerca da
obra do sr. Innocencio, e na verdade nao o saberia fazer plausivel-

menle, a d3o me abrigar a sombra protectora da faialidade.

Posso pois dizer que estava escripto que mil obslaculos viriam im-

pedir-me de comejar este gostoso trabalho; que o adiaria de dia para

dia por nao ter a mao a obra, e que a final seria obrigado a escrever

sem a ter perto de mim. A historia d'estas pequenas fatalidades merece

contar-se, porque dando noticia das minhas rela^oes com o auctor, e

das circumstancias que me inspiraram a id^ de ser critico da obra,

revela os sentimentos com que estou escrevendo, e a imparcialidade

com que espero levar ao cabo esta tarefa.

Ha tres especies de critica litleraria. A primeira e a que nao critica.

Esta louva, exalta, engrandece e lisonjeia em tudo o auctor, e elogia,

recommenda, encarece e affirma por todos os modos o merecimento da
obra. Critica encomiastica, a que raras vezes precede a leitura do livro

criticado! Apotheose mutuamente dccretada pelos Dulcamaras littera-

rios, mas que nem sempre passara na chanccllaria da poslcridade.

A segunda e a que censura tudo. Esta abate, critica, espezinha e
flagella o auctor, e aggride, desdenha, menospresa e ate calumnia a

obra. Critica inalevolente, que tambem nao careceu da leitura do livro

para sair a luz, porque ja estava preparada antes da publica(So d’elle!

Ostracismo ajustado entre cerlos athenienses de quern ja riem contera-

poraneos, e de que os vindouros nao chegariam a sahier os nomes. se

os taes nao buscassem na demolicao do credito e reputa^ao alheia a

malfadada celebridade de Erostrato.

A primeira satisfaz o amor proprio do auctor, enche de jubilo a
familia, e lida com interesse pelos assignantes que a ac;ao do tempo
transformou em servos da columna do jornal, como os da gleba nos
tempos feudaes, e dura tanto como o fumo que o thuribulo espalha no
templo. Com a segunda irritam-se os nervos da victima, chora a fami-

lia, blasphemam os creados, espanta-se e previne-se o assignante cre-

dulo e bonacbeirao, e ella propria desapparece em breve, como o fumo
que sae do arcabuz do assassino.

A primeira enfraquece e esfria o amor do trabalho, e mais convida
ao repouso, e ao goso pacifico da gloria, do que instiga o homem a ten-
lar outras creajoes. A segunda excita e obriga a novas fadigas, e c um

qnal Barbosa parcce referir-se na indira^Xo que nos aprosenla no tomo iv, pag.

186. Nao achei portanto a coincidoncia que ao illnslre critico se alApura. Se para
0 dianie elle tiver occasiao de exaniinar com seus olhos o tCbrisliadosi, tar-me-
ha talrei justi{a, recoohecendo que de proposito deixei de adduiir um argnmenlo
quanto a mim improcedente e destituido de for9a, a menos que nSo houvesse da
parte do abbade de Sever no togar meiicionado mail um engaoo ou inexactiddo,

que por ora a« nXo provam.
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poderoso incentivo da actividade, etnbhora acerba iojastif-a e deahu-

niana crueza Ihe tenham dado origem.

£u beni sei que n'este ponlo, sao mui discordes as opinides, e que
ate 0 nosso Camdes disse;

A Tirlode louvada Tire o cresce,

E 0 louvor altos casos persuade;

mas eu creio que o poela falava do louvor e estiina geral, ou d’aquella

apprnva^ao que desceudo dc regides elevadas Ibe parecia a elle repre-

senlar a expressao do agradecimento nacional.

Se elle vivesse boje, se lesse os jornaes do mundo inteiro, se n’el-

les visse os artigos laudalorios com que se apregoa o nascimento de
alguns livros, talvez preferisse, como eu prenro, a segunda crilica a

pnmeira. Antes quereria de certo ser aggredido e combater em campo
aberto na preseu(a de todos os homens de letras. do que ser coroado

no capitolio de duas columnas de um periodico pela mao nem sempre
leal de ora uuico individuo.

Mas nem o auctor dos Lusiadas quereria, nem pessoa aignma pdde
exigir que sc louve o que nao mercce louvor, ou que ndo se note e cri-

tique 0 que 6 digno dc censura. Esta justa distribui(do do louvor, e dos

reparos criticos tem as vantagens dos dous ootros systemas, e escape

aos seus inconvenientes. Recompensa com o elogio, e convida a dis-

cussdo com a censura. 0 applaoso e tSo sincero, como a reprebensio,

e ambos nascem do amor as letras, e do affecto fraternal quedeve ha-

ver entre os que as amam e cultivam.

Esta 6 a terceira especie de critica, e a onica que deve ser usada

entre gente s^ria para utilidade geral, e para proveito particular dos
auctores. N3o 6 mais difficil do que as outras duas, antes muito mais
facil. Todo o segredo d'ella consiste em que se leia um livro com al-

len(3o, e que se aiuize com verdade e boa (6, do fim do auctor, e do
modo com que o obteve.

Quanto mais penoso deve ser mentira consciencia, a Deus, e ao
mundo, apregoando as virtudes de um livro, cuja principal oualidade 6
nao ter nenhuma! A aual homem de letras sera agradavel ter de es-

crever acerca de uma oora inepta, o que s6 d devido ao verdadeiro me-
recimento?

Eu cuido que a severidade excessiva ainda 6 mais penosa para
quern a exerce. 0 cargo de algoz litterario ‘ 6 bem remunerado pelo pu-

> Certo indiTidoo, cujo retrato phytico e moral eibocei ultimamento a pag. 173
do tomo T do Diccionario, e cujo nome oe leitorea terSo oeeaaito de ver mait adiante

mencionado no deeureo d’eate joiio critico, patenteoo ha poaco uma nova deaco-

berta do aeu atilado ingeoho. Em uma daa decentimmas correapondenciu, com quo
Uluttra quaai quotidianamente aa pagioaa do Brat Tuana aob a JA mui conhecida

rubriea Lutihuto, acaba de rerelar to mundo (rej. Brat Titana n.* 86 de 16 de

Abril, pag. i.* col. 3.*J que a qualiOca^to de otpor liUerario com o mala qua ae dii

n’eate paragrapho, fdra pelo proprio ar. Teixeira de Vaacoaeelloa nada meooa que
directamente applicada e dirigida A minha peaaoa I Felix achado, que de certo abooa

mait uma xei a ana aagacidade, e melbor ainda a ana boa (A I 0 auctor do Juiio quo

Ib'o agradeja, ae entender que vale a pena.
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blico, mas nao creio que seja muito para invejar. Pois um homem qiie

de caso pensado, c reixa velha, como diz a Ordena(;ao. pega na penna,
e aggride seni misericordia o auctor de um livro, c a obra que elle es-

creveu, scni Ihe levar em couta a intencao, os esfor^os, a fragilidade c
imperfei^ao hiimana, e alguma cousa boa queporfor^a ha de haver

n’aquellas paginas. cstc homem desalmado, este verdugo liUerario nao
ha ae ter uma hora de remorso? De certo ha de ter. Mais ainda. Ha
de chegar a ter nojo de si proprio, e a horrorisar-se do triste mister que
tomou ou Ihe deram na republica litteraria.

Este e 0 maior castigo que a providencia applica a taes carrascos.

A pena de taliao, essa nao ibes pode competir, porque nio produzein
obra alguma. Andam no vesiibulo do tempio a grunhir contra o.s que
entram, mas nao tentam fabricar a chave com que se abre a porta.

Yivem em deshonesla mancebia com as letras, coiiados! porque Ibes e
vedado casar com ellas, como ao algoz e prohibido o matrimonio.

A verdade e pois bem mais facil do que a mentira lisonjeira ou se-

vera, e do que o exercicio das mas paixbes. Ella realga o louvor, sus-

tenta a imporlancia da censura. e nao magda o auctor, antes o consola

e instrue. Quern notou sem parcialidade a elegancia do estylo, a gravi-

dade do discurso, o acerlo da composifao, a propriedade dos lermos, a
variedade da phrase, e a facilidade da combinayao da arte com a nalu-

reza em qualquer livro, pode apontaras prolixidades, osdescuidos, os
cquivocos, e quantos sendes a obra contiver, sem receio de que Ihe falte

0 escriptor com o agradecimento que a censura jusla c imparcial tern

direito de exigir.

Eu approve e sigo este ultimo syslema. Ao ver um livro novo,

sinto 0 contenlamento de quern achou mais um manancial de refrige-

rio e de consolayao moral. .Yhi ja me considero devedor de quern o
e.screveu. Depois busco saber qual foi a intenyao do auctor, e como a
executou, e digo a minba opiniao tal qual ella se formou na leitura e
conbecimento da obra.

Tenho sempre na memoria que nos nao somos archilectos do lem-
plo da sabedoria humana, mas simples obreiros; que nao cabe nas nos-

sas foryas, nem no curto espa^o da nossa exislencia acabar o ediiicio

magestoso, e que bastante tazemos quando a similhanya das edade.s

passadas, pomos algumas pedras sobre as que alii deixaram os que nos
precederam.

Entre essas pedras muilas sao de simples alvenaria; outras desti-

nadas para as portas, janellas e cunhaes, sao de primorosa canlaria

;

em algumas o cinzel do esculptor fez apparecer grinaldas de flores; em
cst’outras a mesma mito artistica modelou bustos e estatuas. Cada uma
d'essas pedras tern diOTerente valor, mas todas sao necessarias para o
ediiicio

; e quando nos extasiamos diante das obras do esculptor ou do
lavrante, fora injustiya esquecer que o todo nao existiria sem a alve-

naria, e sem o simples e grosseiro cascalho, e que algum reconheci-
raento se deve a quern trouxe para alii tudo quanto era necessario para
a construcyao do edificio.

Ahi Pica explicado como eu entendo a critica. E facil ver agora
qual e a razuo da minba habitual beuevolencia ao ajuizar das obras
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dos oulros. N8o e compadrio nem amisade, nem espirito de adulafSo;

e ado de consciencia. por isso o pratico com amigos e com inimigos

sern i|uerer d'esle modo ganhar a vontade d'esles, nem augmentar o

alTecto d'aquelles.

Ha alguinas pessoas a quern pesa da gloria dos oulros. Estas cui-

dam que a crilica do silencio e a melhor. Pensam quc negando aos tra-

balhos dos contemporaneos as honras de uma apreciagao favoravel ou
adverse, conseguirao que a posteridade ignore a existencia d'essas

obras. Tri.ste erro! Assim usaram com o CamOes muilos dos homcns
do scu tempo, mas a posteridade preferiu o foela torlo aos sabios do
silencio. () nome de Camoes e connecido em ambos os hemispherios, e

cada nayao procurou tor os LusiadHs em mulliplicadas versoes. Dos
oulros igiiora o mundo os notncs, ou nao sabe que existiram.

Tamhem reprovo este systcma, porniie e quasi serapre fundadoem
paixOes nienos nobres, porque d prejuaicial a civilisa^o dos povos e
ao prngresso das ideas, e porque rmalmente limita a crilica a um mo-
nopolio exclusive, regulado unicamenle pelo interesse, pela dependen-
cia, ou pelas affeiv’oes pessoaes. Apotheoses, oslracismos e silencio nao
sao crilica. Sao misenas que brotam de maus scnlimentos, duram o

espafo de um accesso febril, e fenecem pcranle o iuizo imparcial do
publico, que, como dizia Voltaire, tern inais espirito deque todasasou-
tras pessoas.

II

Eu nunca vi o sr. Innoccncio Francisco da Silva, e so ha pouco
•tempo live noticia da existencia do seu Dicciomrio. Foi em Paris e

creio que no anno de 1859, que eu li no Jornal do Porto um artigo do
sr. .lose de Torres acerca d’essa obra.

Exlractei-o logo para mandar a noticia para a Italia e para a Alle-

manha, e archivei-o para inais larde o aproycitar nos mens Iraballios.

A grandeza e iinportancia da obra poderiam suscilar-me a desconfian^a

de que a execuyao nao fosse primorosa, maiormente sendo inteira-

mente desconhecido de inim o nome do auctor, pordm d’esta siispeita

me dcsvioii logo a auctoridade que o sr. Jose de Torres pela conscien-

ciosa seriedade dos seus irabalhos tern adquirido enlre os nossos es-

criplores. E assim live a noticia da obra, cuja existencia eu ignorava,

e do auctor que nunca vira, pelo pregao palriolico do sr. Torres, que
lambein nSo conheco.

Quando em 1860 fui a Lisboa, vi o Diccionario cm casa de um
amigo, folheei-o (|uasi todo, procurci cerlos artigos para ajuizar dos

outros, c pareceu-me bem, muitissimo bem. Resolvl logo ir visilar o au-
clor para Ihe dar os parabens de tal tentative, e do brilhante comeyo
da execuyao. Adoeci enlao, e live de partir para o Porto sem cumprir
0 que a mim proprio promelldra.

Na cidade elerna live tempo para ler osquatro volumes. Vinte que
fosscni nao escapavam a quern andava faminto c sequioso de escriptos

uteis, e que alem d’isso eslava obrigado pela persistencia da enfermi-

dade a nuo sair de casa.

A leitura inspirou-me senlimeulos de estima e de apreyo para com
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a obra, considera^ao e respeilo para com o auclor, e desejo de revelar

ao publico essas sensa(5es. Isto exprimi logo em uma carta ao sr. In-

noceocio Francisco da Silva, tributando-Ihe a homcnagcm da admira-
;ao que me causara o seu excellente trabalho.

Vim entSo a saber que a tal homcm se recusara urn Iriste logar

em uma secretaria NSo lamentei o homem
,
live do do governo. A niu-

guem devia mais, porque ninguem toniara sobre seus hombros encargo
tdo laborioso, e a ninguem fez menos. Oflicial da secretaria do governo
civil era o sr. Innocencio, e boje ainda nio raudou de posigSo, apesar

de soprarem venlos bonan^osos na regiao das lelras.

Em Portugal sempre foi uso deixar na miseria, ou amargurar com
mrsegiii^Oes os bomens de merecimento. Nao creio que seja por mal-
dade. Talvez seja para os fazer roais dignos do interesse geral. A vida

deCamdessem a pobreza dosultimosdiasseriasem sabor. Ade D. Fran-
cisco Manuel de Mello sem a prisao na torre, nao se poderia ler. Ndo
6 pois crueza nossa. £ gosto artistico

X DiccciOMrio Bibliographico, tomo iii, pag. 44.S.

X A proposito d'este ponto darei algumas eiplicajAns de deaafogo peasoal, qae
eapero me serXo releradas, embbora mais exleiisas do que o comportavam os eslrei-

tos limites de uma nota. 0 auctor conferliido-me benevola, mas inezactameate uma
qualidca^io que nao eziste na secretaria do governo civil de Lisboa, afastou-se aqui,

sem 0 quorer, da verdado real. Nao sou o/jinal, sou amanvente; isto i, pertenpo A

Dobre classe das machirm limplet de eicrrncr, deflnida e julgada tal em toda a parte,

e por todos. Se os trabalhos por mim desempenbados na retcrida secretaria no lapso

dos vinte e quatro annos decorridos de lg37 atS boje, tbem ou nao sido proprios de»
nuuAtua limplet de acrever, d questao problematica, que nao devo discutir, e menos
posso resolver. A consciencia, illudida talvez pelo sentimento de amor proprio eza-

gerado, dicta-me que era apto para mais alguma cousa, se cm tempo me pozessem

a prova. Entrando em uma carreira, para outros auspiciosa, o destine adverse, ou

antes o concurso de circumstancias inevitaveis e sempre alheias da vontade, quize-

ram que eu n'ella aproveitasse tXo pouco; e o que d ainda peior, cortam-me de

um goipe, no declive da vida, toda a esperan^a de future reparajdo, ou adianta-

mentol Refiro-mc a um projecto de nova organisafto administrative, apresenlado

ultimamente em cdrtes pelo sr. conde de Thomar, perdlbado pelo governo, e que

ji discutido e approvado de chofre na casa hereditaria, estaria a esta hora conver-

tido em lei vigente, se a immediata dis.solu{do da camera elective nto viesse im-
pedir que n'esta obtivesse, como de certo obleria, egual approva;XoI Entre as dis-

posi{0es do projecto, cuja analyse seria aqui, sobre inconsiderada, intempestiva,

ha uma pela qual no preenchimento dos logares de ofHciaes maiores e primeiros

offlciaes que vagarem nas secretaries dos govcrnoscivis (no de Lisboa correspondem

taes denominajOes As de cbefes e sub-chefes de repartifio) dar-se-ba preferencia

absolute <iss adminitlradoret dot concelhot que os requereremlll Vendo-me pois irre-

missivelmente condemnado, ao cabo de vinte e quatro annos de servi;o, e completes

os cincoenta d'edade, a morrer amanuense, tentei um ultimo esfoi^o, no intuito de
desviar da cabeca os elTeitos do raio impcndente e amea;ador. Dirigi ao governo de
Sue Magestade um rcquerimento, cm que allcgando a minha antiguidade, servigos,

e essas taes quaes babilitajOes scientiUcas e lilterarias que possuo, pedia a gradna-
;lo de sub-chefe de reparti^So no governo civil. K supplies foi benignamente atten-

dida nos termos que os mens leitores verAo da portaria do ministerio do reino, que
por copia me foi communicada para meu ronficctmcnfo e safis/opdo, e A qual me pa-

receu dever dar publicidade, deizando-a aqui registada para memoria future.
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Isto, e 0 mais qne senti enlSo, cotnmuniqaei logo ao ar. Innocen-
cio; e porque me pareceu que em (entativa lao portngueza todos Ihe

deviamos auxilio, promctti-Ihe eacrcver a respeilo do IHccionario noa
ioroaes portuguczes e nos estrangciros. 0 sr. Innocencio em ama po-
lemica, que eu lamento, e de que ainda tractarei, fcz-mea honra dedar
publicidade a uma phrase que resnmia o meu parecer acerca da sua
obra. Parece-me que se illudiu acerca da auctoridade do meu voto,

mas se o meu testimunho era necessario fez muito bem em manifes-
tal o. Aqui ihe dou approvafdo plena e cooRrma^o de quanto Ihe
cscrevi.

A promessa de publicar nos jornaes o meu juizo critico faltei in-

voluntariamente. Tive de deixar no Porto os meus livros. 0 mau tempo
fez com que so passados mezes chegassem a Paris, e n’essa epocha mui-
tas contrariedades, injusti^as acerbas, e prejuizos inesperados traziam-

roe tAo desvairado o espirito, que mal podia empregal-o em assumptos
lillerarios.

Tendo de vir a Madrid, nSo pude Irazer comigo o Diceionario

;

por^m envergonhado de tao prolongado adiamento, resoivi escrever

d’aqui o que eu poderia dizer a quern me perguntasse em conversa;3o
a minha opiniao acerca da obra.

Eis-aqui as circumstancias em que estou a respeito do sr. Inno-
cencio. No Diceionario nio encontrei outras que pessoalmente me ca^
tivassem ou irrilassem o animo. Esta alii o meu nome. £ verdade. De
direito Ihe compelia urn logar, visto que era o nomede urn auctorpor-
luguez. Nao foi favor. O artigo (em ioexactiddes de pouca enlidacle, e
conhecidamente involuntarias. Nao foi injuria. No artigo Antonio Ri-
beiro de Liz Teixeira combate-se uma opiniao minha, que ainda tenho
por verdadeira. E entdo? Tive eu nunca a philaucia de exigir que as mi-
nhas opiniSes tivessem a for(a das decisdes dos concilios? Quererei eu
so para mini a liberdade de discutir as ideas dos outros? Sei que ha
papalvos assim, para os quaes nos deixou o Palito Mettico urn gracioso

verso interrogativo. Eu nao sou d esses.

Esias cxplica(Oes, talvez demasiadaraente minuciosas, podem can-
sar 0 leitor, porem ellc proprio as julgara necessarias se quizer notar,

que havendo uma polemics mui vigorosa entre o sr. Innocencio e oii-

tra pessoa que tambem nao tenho a honra de conhecer, era necessario

Sua Mafcettade El-Rei, Alteudendo ao que Ihe representou o amanuease de
primeira classe da lecretaria do goTerno ciTil de Liaboa Innoceocio Frauciaco da
Silva, e Conlorinando-Se com a informacao dada a aeu respeito pelo goveroador
civil respectivo ; lla por bem conceder ao snpplicante a graduaqSo de aub-chefe de
repartifio, <em que por esta grofa purameati honori/ica tenia direito a entrarm pri-

• nuira vagatura que occorrer no quadro da seeretaria. 0 que se parlicipa ao referido

magiatrado para sua intelligencia e devidos effeitos. Paqo das Neceuidades em 11
de abril de 1 86 1 .— .Varquee de LouU.s

Nio me cumpre senSo acatar e agradecer este rasgo de muniOceoeiareal; po-
rSm i forca confessar que em presence da clausula restrictive com que se realisou

a concessXo, mag6a-me o bavel-a requerido I Sou naturalmente pouco ambicioso de
honras, quando desacompanhadas de proveilo. Creio ser este o terceiro requeritssento

que fii em minha vida; e seri provavelmente o ultimo.
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que este meu escripto n3o podesse ser tido por urn em conta de favor,

e por oulro ein conta de injuria, quando nSo queria eu que fosse se-

nao justiga.

Ill

A. iroportancia dos trabalhos bibliographicos e conbecida de quan-
tos se consagram a estudos serios. Apreciam-na os que organisam bi-

bliothecas, e todos mais ou menos Ihe prestara homenagem. Bern mo;o
ainda, e vivendo em uma aldea do Minho, ja eu tinha sobre a meza os

quatro volumes da mal alinbavada Bibliotheca Lnsitana do conhecido
Farinha. Com elles suppria a falta da obra de Barbosa Macbado, que
nao havia na livraria, alias numerosa, da minha casa.

Uma das primeiras tentagocs litterarias que me assallaram nos
meus verdes annos, foi o desejo de fazer urn manual do bibliophilo. Esta

obra, e um curso de litteratura portugueza, pareciam-me indispensa-

veis para guiarem um mancebo no comedo e proseguimento dos seus

estudos. Cneguei a determiner o piano do meu trabalho, e principiei

a reunir os elementos para o executar, porem desesti logo da empreza.
Vi que as fadi^as que tal empenho exigia, eram superiores a mi-

nha coragem e paciencia de entao. Logo que me foi mister examiner
e confrontar quinze ou vinte volumes, para apurar uma data ou para

obter a certeza da existencia de uma edigao, renunciei ao meu desejo,

e so me ficou d’esse esfor^o um profundo sentimento de respeito para
com os escriptores que se dedicam a tao penoso mister.

Mais que penoso, ingrato Ibc devia eu chamar: porque em troca

do servipo que a todos presta, cada um quando fala do auctor em vez

de Ihe ser agradecido pelas noticias que alii procura e encontra a cada
passo, classinca-o, quasi com despreso, entre os compiladores ! E quando
revela erudipSo bibliographica colhida nas obrasdos taes compiladores,

nSo os cita, e vai dando como seu o trabalho e estudo alheio!

A obra grande de Barbosa Machado nao estava ao alcance de to-

dos; os quatro volumes do Farinha mais podiam induzir em erros do
que servir de guia, e alguns outros ensaios bibliographicos modernos
nem eram completos, nem importantes. Befundir osgordos volumes da
Bibliotheca Lnsitana, simplifical-os, corrigir-lhes os erros, e accrescen-

tar-lhes os auctores e publica(des posieriores ate aos nossos dias, era

necessidade urgente, conbecida e indicada por todos os homens estu-

diosos de Portugal e das terras estrangeiras onde as nossas letras ga-
nharam outr’ora credito e estimajSo.

0 trabalho, e a despeza para levar ao cabo este intento patriotico,

amedrontavam os mais corajosos, e era opiniao assentada entre os en-
tendidos, que so a academia dispunha de meios pecuniarios, e de colla-

boradorcs numerosos que facilitassem a coordenagao rapida, e a publi-

capao immediata da nova Bibliotheca Lnsitana. Esta idea era geral, e
com ella ia cada qual socegaudo a consciencia, e alTastando o remorso
de nao tentar a empreza.

0 sr. Innocencio nao o entendeu assim. Teve fe na perseveranga
e no trabalho, como Christo recommendava aos apostolos que tivessem

para que as suas ordens se movessem as montanhas de um logar para
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outro. Media as suas forcas, e nio Ihe pareccndo que fossem inferiores

ao intento, come^ou de pol-o por obra. Nobre ousadia! Atrevimento

honrosol Coragem digna de louvor e de agradecimento, mesmo no caso

em que a execufao nao correspond esse as esperan^as e desejos dos ho-

niens de letras.

0 governo, nSo sei que governo foi, nem que ministro, por isso

nao fapo de ambos men(So bonrosa, o governo lomou a seu cargo a
despeza da impressSo ISfio digo que o fez em um intervallo lucido da
habitual pasmaceira litteraria dos nossos governos, masaflirmo que fez

0 menos que podia fazer. 0 emprezario espontaneo e gratuito d’esta

obra collossal continuou a escrever oflicios na secretaria do governo
civil de Lisboa, para ter meios de subsislencia!

Imprimir a custa do estado o inventario, que devia ser official, das

nossas riquezas bibliograpbicas, era dever governativo. Libertar o au-

ctor das obrigapSes de outros trabalhos, e assegurar-Ihe a independen-
cia necessaria a todo o escriptor serio, so o nio faria o governo a quern

a prosperidade e desenvolvimento dos bons estudos podesse prejudicar,

* Cumpre esclarecer o publico Icerca das particularidades d'este negocio, para

que todos poHam medir e avaliar devidamente a grandeza do beneficio recebido, e

a importancia do nilitidio prestado pelo governo para a publicacSo do Diccionario Bi-

bliographico, eritando com isso quaesquer apreciacOcs menos exactas.

Em it de Janeiro de 1888 (nao sem passarem quasi oito compridos metes
de pamactira, na phrase mui sigoiTicativa do auclor do juizo critico, c'onsnmidos a

priocipio em diligencias preparatories, e depois nai delongas impertinenles, que de

costume entorpecem em nossa terra o expedientc das pretencoes de todo o genero,

0 ainda mats das litterarias, sempre que os requerentes nSo sejam da classe d’aquel-

les com quern os governos carecem de estar em pax), o senbor marques de LoUld,

enUo como agora presidente do conselho, e ministro do reino, conformando-se com
as informacSes bavidas, mandou expedir portaria i administracSo da imprensa ua-

cional, para que a obra se imprimisse com as seguintes declaracOes, as mesmas em
verdade que eu indicira na memoria que em Julhoantecedente apresentXra as. ex.*

a saber: 1 .‘quo a tiragem de cada volume serla de mil exemplares: 8.* que d’estes

se entregariam quinhentos ao auctor em remuneracSo do seu trabalho, fleando os

outros quinhentos a cargo da imprensa nacional, para serem por ella on por sens

commissarios vendidos por conta do ministerio do reino, revertendo o producto para

embolso da importancia despendida com a impressio da obra. N'esta conformidade

d claro que a faxenda publics nio padecerd algum desfalque, e que o favor conce-

dido se redux a um mero adiantamento, resarcido completamente logo que se con-

clua a extracclo dos exemplares, a qual terroinada a obra nio se farA esperar [ao que

parece) longo tempo. E comtudo A mister confessar, que sem este auxilio, tarde ou

nunca se realisaria tal empreza, attenta a difDculd^e de achar em o nosso pais

editor particular que d’ella se encarregasse.

A nnica recompensa de um trabalho assiduo, das fadigas de mais de vinte an-
nos, e a indemoisa^Ao das despetas, nio pequenas, a que tenho sido durante esse

tempo e sou ainda agora quotidianamente obrigado, cifram-se portanto no producto

dos quinhentos exemplares recebidos, liquids de commissies de vends, de gastos

de transportes e de falbas inevitaveis; sem contar que um bom numero d'elles i

necessariamente empregado em tenues demonstracies de agradecimento para com
alguns dos meus mais prestantes collaboradores, ou para com outras pessoas a quern
devo sentimentos de estima e gratidlo.

Mais teria que diter; porAm prefiro guardar por agora uma prudente reserve.

E
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patenteando os erros dc grammatica, e de orthographia, e a linguagem
uaslarda e estrangeirada de alguns dos scus documentos ofBciaes.

N’esta situa^ao, que sent exagerarao sc pode chamar peoosa, come-
cou 0 sr. iDDOcencio a publicacao da sua obra, e em breve espafo deu a

iuz quatro grosses volumes em'oilavo, que se bem me recordo alcan^am
at6 ao Dome Jose Malachias. Parte do quinto volume ja esta publicada.

As dilliculdades que o sr. lonocencio teve de veneer toram inu-

meraveis. Pode imaginal-as quern souber que em Portugal a lei do de-

posito previo das obras impressas e mal executada; que o deposito se

I'az na bibliotheca publica, cuja liscalisacSo e rigor sao menos temidos

que OS do minisleno; que nao ha publicacao official dos livros que vao
apparecendo; e que para preencher a lacuua existente entre a publi-

ca^o da Bibliotheca de Barbosa Machado e os nossos dias, Ihe seria

mister andar mendigando informafoes pelas casas dos impressores, e

f

)assar boras, e dias e semanas ja nas livrarias publicas, ja nas particu-

ares, e tinalmente nas lojas dos livreiros mais notaveis pela aoundan-
cia e data das suas colleccbes

Em Franca, alem de uma obra bibliographica que comeca na in-

troduceSo da imprensa, e que esta proxima a completar-se, ha um jor-

nal semanal feito scgbndo as informacoes officiaes ao ministerio em que
se acha o catalogo das obras publicadas na seroana em todo o iniperio,

das estampas, e musicas, e dos livros estrangeiros que sc habilitarani

para gosar do bcnelicio da lei da propriedade littcraria. 0 deposito e
leito no ministerio do interior, do qua! os impressores dependem dire-
ctamente, e as multas e mais penas com que e punida a omissao, sao
avultadas e rigorosas. Nenhum impressor deixa sair de sua casa um
livro, sem ter na mao o recibo do deposito (eito no ministerio.

Nos nSo temos nenhum d’esses subsidios. Por isso quando no Porto
li os quatro volumes do Diccionario Bibliographica admirei a corajosa

paciencia do auctor, e a inaudita felicidade que elle teve no resultado

das suas invesligacdes. £ ainda para Ihe augmentar os embaracos teve
quesolicitar noticias biographicas, que uns lingem naoquererdar, que

s As difficuldades que o sr. Teixeira de Vasconcellos judlciosamenle expde
n'este e nos seguintes paragraphos, sobreexcedem ainda ao que elle iinagina, e to^-

nam-$e por vexes insuperaveis. Devo declarer com verdade, que jamais pude collier

dos impreuores, isio dos estabelecimentos typograpbicos particulares de Lisboa^ o
miniroo esclarecimento ou informaefio : dc uns, porque me faltou o tempo neccssa-
rio para mendigal-os ; de outros, porque dirigindo-me a elles, apenas recebi repul$as
manifestas ou resposlas evaeivas, como de quern o&o queria ser incommodado. Quasi
oulro tanto posso dizer dos livreiros, i^alvas comtudo n’esta classe algumas except
c6es, que nfto particulariso agora, guardando-as para tempo e logar mais adequados.

A obrigacAo de comparecer diariamentc na reparlic^o aque perlenco, priva>mc
do tempo que era indispensavel para varias pesquitas e investigacoes : e para o si-

gniOcar melbor sobra dixer, que ndo me foi po^t^ivel desde Julbo de 1859 ate boje
iO de Abril de 1861 entrar uma so vex na bibliotheca nacionul, onde tenho de con-
tinuar muilas e intercssantes excursOes, que vAo sendo adiadas indefinidamente,

a falla de opporlonidade.

Estejam certos de que farci a todos a justica que merecerem. TaWez em se-
guida ao Ptcctonono ira a Hisioria inteira d’esta publicacAo, que por seus muUos e
variados episodios olio deizarA de ser curiosa, exemplifleativa c dontrioal

!
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muitos recusaoi por modestia mal eatendida, e que outros fornecem
sein vardade nem consciencia.

£ de ludo isto triumphou o sr. Innocencio, conio poucos conse-

guem triuraphar, checando a dar noticia mesmo dc folhetosqueos pro-

prios auctores quasi naviam csquecido. Eu nao sou invejoso. Todos o

sabem. Se o fosse, uao invejava a poesia d’este, a prosa d'aquelle, a
lingiiagem de um ou o estvlo de outro. SSo qualidades de que os dotes

natiiraes formam a base. Mas invejaria a no trabalho, a pcrseveranga

nas invesliga(Oes, e a valeutia em abater e afastar os obstaculos, por

que me parece serem virtudes nascidas da iniciativa pessoal, edo valor

intrinseco do individuo que as pratica.

Mas como nunca no meu animo entrou inveja, nem sei como se

f
ode dar abrigo na alma a um sentimento tao irracional, felicito o sr.

nnocencio por essas victorias pacibcas, de cujos utilissimos resultados

todos nos colhemos proveito.

IV

Nao basta escolher assnmpto util c grandiose, nem veneer os era-

baragos que obstam a realisa^ao de uma obra. E necessario que a exe-

cu;ao seia digna do objccto, e que dos livros publirados resulte utili-

dade real para o publico. Esta circumstancia e indispensavel para que
com a auctoridade de Phedro nao chamem stulta a gloria que procurH-
mos obter pelos nossos trabalhos.

N'este caso a utilidade do Diccimario Bihliographico dependia do
numero, quanto possivel completo, dos auctores catalogados, da exa-
ctidio das noticias acerca das obras, da critica no juizo a respeito das
edi(des, da verdade das informagOes biographicas, da imparcialidade
das aprecia;oes relativas ao merecimento intrinseco dos livros, do acerto
na decisao das questSes bibliographicas que anleriormente se pleitea-

vam entre os bomens dados a esses estudos, c Hnalroente na concisao
sem obscuridade nem omissao, aualidade que tendo grande influencia

no tamanho da obra c no pre(o a’ella, podia fazel-a excinsiva dos ricos

ou ao alcance das fortunas medianas.
0 systema adoptado para se aebar rapidamentc o que se quizer

buscar no Diccionario, era tambem essencial para que a obra fosse util,

e a nota do pre{0 dos livros no mercado promettia vantagens incontes-

taveis aos menos versados em um ramo de negocio que poucos exercem
conscienciosamente.

Nao cabe nas minhas formas averiguar, se com effeito se encon-
tram no Diccionario todos os auctores e todas as obras. Se esse traba-

lho estivesse ao meu alcance, teria o sr. Innocencio tido a mesma fa-

cilidade. Eu sei que ha algumas omissoes. 0 proprio auctor o confessa,

ajuntando a esta declarai^ao exprcssocs de pezar pela incuria ou esque-
cimenlo dc muitos a quern pediu noticias Entretanto devo dizer que

* Yej. a introdueeXo a tomo i, pag. ixi, e aa adTertenciaa preliminarea, pa-
gina Till.— Adrirta-se comtudo que easaa omissOei as acham hoje reparadaa na
maior parts, mediants os quinbentos s tantos artigos jd preparados pars sotrarem
no Supplemnto final.

E •
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na propria occasiao em que reconhcci a falta de ajguns Domes de pouca

entidade, observei quanto esmero e diliguncia linha emprcgado o sr.

iDDoccncio para ser cxacto e compictissimo acerca dos auctores cojo

Dome chegou ao seu ronhecimento.

A abiindancia de noticias quc sc encontram na obra, revela uma
paciencia e uma persevcranfa que honram o auctor, e que me conlir-

marain na idea de quao portuguezas sao essas duas virtudes. E no tim

de tudo, 0 Diccionario nao e mais nolicioso ou menos do que os oulros,

porque e unico. Tudo o que alii se encontra relative aos tempos pos-

teriores a Barbosa Machado, foi urn grande servigo feito as letras pa-

trias, e aos homens estudiosos nacionaes e estrangeiros.

As informacoes acerca das obras podem chamar-se exactas na gc-

neralidade; a critica a respeito das edigdes e sisuda e conscienciosa, e

os apontaraentos biographicos v^-se que foram aproveitados com pru-

dente reserva. Em tudo islo podem notar-se as imperfei(des a que ne-

nhum escriptor se esquiva por mais que se recorde da deshumanidade
com quc julga os outros, e por mais que se csforce para chegar a per-

fei^ao a que repugna a nossa natureza; mas o que aesde as primeiras

paginas se observe e a escrupulosa cautela com que o sr. Innocencio

refere o quc nao viu, c cuja informafao Ihc vein de terceiras pessoas.

Onde elle assevera, e quc examinou pessoalmente, e ahi merece-me in-

teiro credito.

A imparcialidade do sr. Innocencio nas aprecia^des littcrarias, nao

excede as forcas da natureza humana, antes se resente as vezes da in-

fluencia de uma ou outra paixao, mas sempre nobres. Imparcialidade e

uma palavra vaga e indeterminada. Ninguem e imparcial entre o merito

e demerito, entre a razSo e a loucura, entre a arte e a negafSo d’ella. Ja

nao e pouco quc o juizo tenha por base a boa fe, e o sincero dcsejo de

acertar. Ora essas qualidades sao evidentes na obra do sr. Innocencio.

Se eu tivesse tido a honra de ser consullado por elle acerca do Dic-

mnari'o, pedir-lhe-ia que nao ajuizasse de nennuma obra, c que dei-

xasse esse trabalbo para um curso de litteratura, ou manual litterario,

que ninguem esla mais no caso de fazer do quc o sr. Innocencio. Basta

a circumstancia de ser impossivcl apreciar todas as obras, para me per-

suadir que fdra melhor nao dar parecer acerca de qualquer das outras.

No acerto com que o sr. Innocencio resolveu algumas questoes bi-

bliographicas e que se mostra o seu grande saber, a compctencia da

sua critica, e o rigor da sua argumenta^ao. Conhece-se quc essas qua-

lidades foram aprendidas no cstudo das sciencias naturaes, e que o ani-

mo do sr. Innocencio habituado a procurar a verdade c a descobril-a.

e incansavel no empenbo de a separar dos erros a quc a auctoridadc e

0 tempo deram foros de opiniao verificada e decidiaa.

Ndo sc pode dizer que ao Diccionario falte a concisao que nao

prejudica a ciareza, nem omitte o neccssario; porem csta regra nao foi

sempre seguida com egual cscrupulo pelo sr. Innocencio. As cxccp^5es

a regra geral sao numerosas. As vezes desculpa-as a importancia do

assumpto; em outras a naturalidade do estylo obriga a perdoar essa

falta; e era todas e manifesto que o auctor nao pode resislir ao desejo

de tornar intima e franca a sua communica9ao com os leitores.
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Eu li algumas d'essas passagens com prazer. Outras caiisaram-me
pezar, por ver que o sr. Innocencio se desviava no sen norte, e abria a
porta a polemicas estereis que Ibe azedariam o aninio, e que Ibe toma-
riam tempo precioso. Nao sei se esta franoueza agradara aos amigos do
sr. Innocencio. \ elle sei que ha de dar-lbe prazer. Agrade ou nao, eu
nao posso occulta r o que sinlo.

Nao conhe^o o sr. Carreira de Mello. Nunca li urn livro escripto

por elle ^ e nao posso aprcciar de modo algum o sen merecimento ou a

carencia d’ellc; mas pareceu-rae injiisto que o artigo que Ihe respeita

fosse, se nao me engana a memoria, maior do que o do sr. Uerculano,

do sr. Rebcllo, do sr. Rivara e de alguns outros que na repnblica lit-

teraria obtivcram ha muito tempo as honras do consulado. A posteri-

dadc pbde ser demasiado favoravel ao sr. Carreira, ou desfavoravel ao
sr. Inoocencio por causa do estirado espa^o que o auctor Ihe concedeu
no Diccionario. Se os homens de letras de Portugal fossem tao malicio-

sos, ou tio cuidadosos da sua gloria como os francezes, cada urn come-
faria um estirado tiroteio contra o Diccionario na esperanja de occu-

parcra paginas e paginas dos supplementos c das aadi(6es, e darem
assim maior cclebridade aos sens nomes.

Eu n'estc ponto exagero talvez a severidade, mas antes assim
do que collocar o auctor com titulos falsos no capitolio onde elle tern

direito de ser coroado pcia mao agradecida de nacionaes e estrangei-

ros. Eu ariio que a severidade de alguns juizos, e algumas expres-

s5es vehementes, melhor fdra que nAo apparecessem em uma obra offi-

cial, e se eu fosse ministro do reino, como nao deixaria passar nenhuma
obra impressa a custa do estado, sem que o director da instruc;3o pu-
blica visse as provas havia de p.edir ao auctor que riscasse esses pe-

riodos, e elle havia de m'o agradecer mais tarde, embora na occasiAo

es.se meu rigor o molestasse e allligisse. E todavia ha n'esscs logares

observagdes justas, pareceres bem fundados, e represalias talvez pro-

vocadas e merecidas
;
porem o caracter de obra official exigia que nio

apparecessem alii.

E 0 que eu lamento mais d que essas digressdes augmentam o nu-

^ E de seatir que assim seja. Se s. ex.* coahecira ao menoe algumas de (an-

tes oftrot sahidas da prodigiosa fccundidade do iocansavel director e proprietario de

collegio, destioadas todas para o uso e inilruccdo de seus numerosos alumnos, teobo

para roim que mudaria de parecer, e concordaria talvez em que era de neccssidade

esclarecer o publico, cbamando-lhe a attencso para o que ia passando despercebi-

dameote, e atalbar do modo possivel a correnca de novas produccOes, com que o

peregrino ingenbo se dispuuha a inuodar a flux os campos da sciencia e da litte-

raturat

* Aqui permittirA s. ex.* qua, salvo o devido respeito, eu ouse declarar-lba

com a minba habitual sinceridade, que a bjpotbeae jamais se realisAra, por uma
unica raiAo : 6 que se tal ceiuuru prdiiia me fosse imposta, as primeiras paginas da

obra jazeriam ainda agora oa nuusa dot poszieeu. IfAo poucas cousas o/pciaet tenbo

escripto em vinte e quatro annos, bem on mal, por obrigacAo do cargo, contra 0 meu
pensar e vontade, e a despeito da propria opinilo, quer na idea, quer na (6rma;

porem n'estas oAo apparece o meu nome, nem sou eu o responsavel. Quanto ao Dic-

cionario, i outra e diflerente cousa: negou-me a natnrezu docilidade para (anto.

E ••
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mero dos volames e fazem a obra mais cara. Eu bem sei que o Diccio-

nario Bibliographico nao podia ser, ncm era nccessario que fosse, obra
popular: mas entre nos, cujo principal vicio e pobreza, bom seria que
ezigisse pre;o pouco clevado, e que dispensassc uma ediflo mais re-

sumida, como a que o Farinha fez da Bibliotheca Lusilana.

Este 6 no meu enlender o unico senSo da obra, e ja por elle o sr.

Innocencio recebeu o castigo infallivet de uma polemica acrimoniosa,

que magoou os seus amigos que o n3o queriaro v6r afllicto, e que Ihe

tomou boras que eram uossas, e pelas quaes eu protesto em nome da
utilidade geral.

0 sysleroa para achar os auctores e as obras nao se pode apreciar

agora. Em Portugal onde as pessoas mais eminentes se conhecem pelo

nome de Jo3o Carlos, Jose da Silva, Alexandre Herculano, Jose Isi-

dore, Jose Maria Eugenio, Jose Eslcvao, e assim pordiante, e for^oso

adoptar como base os nomes de baplismo e os que se seguem: porem
como a regra nao b geral. e que muitos oulros personagens sao conbe-
cidos pelos appellidos de familia, como Jervis, Martens FerrSo, Casal
Ribeiro, Fontes, Castilho, Corvo, Rebcllo, l.,atino e outros, e indispen-

savel um catalogo, que ajude as pessoas que nao sabem que urn secha-
ma Antonio Aluizio, oulro Joao da Silva, est’outro Jose Maria, aquelle

JoSo de Andrade, este Antonio Feliciano, e assim os demais.

Se a este catalogo ou indice se Juntar o dos titulos das obras para
auxilio da memoria dos que esquecem os nomes, ninguem se podera
queixar de que o Diccionario Ihe nSo d£ quanta inslrucfSo e noticias

n'elle se contem.
Dos pregos ouvi censurar a livreiros. Isso me confirmou mais na

id^a de que foi bom e util o pensamento do sr. Innocencio, e so la-

menlo que o seu inalteravel amor da exaclidSo e da verdade o impe-
disse de dizer o pre(o de muitas obras. E raro que esses pre(os sejam
indicados sem conluio com os livreiros; e como o sr. Innocencio ^la
bonradez e lisura que transparece a cada pagina do Diccionario, esta

isempto d’essa suspeita, as suas declara(des n’esle ponto augmentariam
de valor. Eu ja aproveitei com isso em uma corapra de livros, cujos

prcfos Tiz diminuir moslrando os que indicara o sr. Innocencio.

Resta-me Iractar do estylo. E pouco imporlante cm obras d'cs.sas,

dir3o alguns. Pois enganam-sc. Eu nunca teria lido os quatro volumes
do Diccionario, se o estylo fosse cansativo ou affeclado. NSo e. Fez-me
lembrar o que da sua propria prosa dizia o nosso insignc escriptor

D. Francisco Manuel de Mello— Sao quatro palavras postas natural-

mente, que o uso me ensinou a deixar as oezes no seu logar, outrasperto
d'elle .— Parece nada, mas essas quatro palavras poucos as poem na-
turalroente, alguns nao as sabem deixar no seu logar, e outros atiram

com ellas, nem elles sabem para onde! 0 estylo e conveniente, sobrio,

natural e portuguez, o que ja principia a ser tao raro entre nos, que
nos podera dizer alguem

A sua lingua d'oiro

Seria Insa, mas falava moiro,

como disse o Tolentino.
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Estas me parecem ser as principaes qualidades do portentoso tra-

balho do sr. Innocencio; e por mais que procure mostrar-Ihe pela se-

veridade do roeu juizo que o tenbo em conta de homem capaz dc o

supportar digoamente, nao acbo nos quatro volumes que li, defeito ou
imperfei^ao alem da que me atrevi a indicar.

Que tivesse muitos outros, aiuda Ibe sobejava ram que os resga-

tar largamenle, e nem eu sei se era manifestar a miuba opiniSo a tal

respeito pcquei contra aquelle mandamento do crilico romano, que pro-

bibia falar de sombras oode a iuz era tanta que as sobrepujava e ven-

cia. «Ubi plura nitent t'n carmine, non ego pauct> offendar maeulie .

»

Se pequei, d'isso me accuso com arrependimento, e que a sombra do
amigo de Mecenas me perdoe benigna. 0 sr. Innocencio, esse sei que
m'o ba de agradecer, porque ou a sua obra me enganou muito, ou elle

e um bomem de juizo, de rectidio e de verdade.

V

Ua muitas especies de trabalbos litterarios, e a cada um d’elles

vai 0 publico dando o louvor ou a censura, ds vezes com maior paiiSo

do que justi^.

0 publico 6 egoista. Ama o que o diverte, e aborrece o que Ibe

nao alegra os ocios. Um romance, um folbetim, uns versos, a mais sim-

ples bislorieta, podem dar celebridade nem sempre juste a qualquer

escriptor. Ua romances melbores que mil volumes de bistoria ou mil

tractados de pbilosopbia; ba verso que vale um poema; eba folbelinse

historietes que disputam o premio do geral applauso as mais serias

tentelivas litterarias; mas este nSo e a regra geral.

0 publico por^m 16 mdo isso com avidez, e grato a quem Ibe fez

passar rapido o tempo, que tentos cboram, acclama em toda a terra os

nomes d'esses escriptores. Urn Diecionario BiblitMraphico custe mais
improbo trabalho, e nio rende essa popularidade. &timara-o os sabios,

procuram-o os estudiosos, folbeam-o os criticos, abrem-o os curiosos;

mas esse alTecto, essa estima, que a posteridade acceite e confirma, sdo

um sentimento de familia, que o publico n3o reprova, mas a que e in-

tciramenle insensivel.

Que sancto amor das letras o de quem se desprende espontanea-

mente dos la(os que a popularidade sabe armor teo branaamente, e

toma sobre os bombros a pesada cruz de um Irabalbo grave e severe,

que sem sair do territorio das letras toca pela sua qualidade e impor-
tencia nas fronteiras da sciencia! Que Ib’o agradejam ao menos os que
sabem apreciar fadigas incessantes, vigilias repetidas, estudo cooti-

nuado, e escolha de assumpto, cuja utilidade e incontestavel e superior

as recompensas officiaes que possam competir-lhe.

0 sr. Innocencio ja recebeu valiosos testimunbos do apre^o em
que 0$ bomens de letras t6em a sua obra. A Academia Real das Scien-

cias, 0 Institute Historico do Brasil, e o Institute de Coimbra inscreve-

ram o nome do auctor do Diecionario no catelogo dos sens socios,

unindo assim o seu vote a opiniSo que a imprensa portugueza e a es-

trangeira tinbam ja manifestedo. 0 governo nao sei se Ibe deu algum
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desgosto nave *; favor, premio, distinc^fio, c honras das qne se bara-
team em Portugal, nio enlendeu aiuda dever dar-lhe.

Bern fez o governo. Fora acerba ironia qoe se premiasse o servi^o

do sr. Innocencio, como se o auctor do Dicctonario Bibliographico ti-

vesse vindo do Brasil com alguns coutos dc r^is transformar em paia-

cio com lectos dourados a cabana paterna coberta de colmo! k. recom-
pensa de urn fabricador de deputados nao podia ir bem ao fabricador

de Uio util obra como d a do sr. Innocencio. 0 sen a sen dono. Todas
as honras para.qnem de todas precisa ! Nenbuma, a quern sabe bonrar-se

a si proprio ! E justo, e d decoroso para o escriptor,

VI

Este artigo ha de precer longo a raaior prte dos leitores. Nio o

d, prque o trabalbo ao sr. Innocencio merecia c cxigia mais do que
eu pude escrever muilo a pressa, e sera ter aaui o Diccionario.

A obra bibliographica do sr. Innocencio e um monumento de que
deve honrar-se a nossa quadra. Grande servip d napo, proveitoso au-
xilio dos esfor(Os litterarios, e repositorio do fructo de inuitos annos
de estudos seguidos, qne o tempo toi sasonando admiravelmente!

Aquelles quatro volumes representam um trabalbo perseverante

e jodiciosamente dirigido: manifestam a competencia, estudos e vasta

instrucpo do sr. Innocencio, e contdem provas irrefragavcis da sua

grande probidade litteraria. Quem ama o trabalbo, quern aprecia a in-

struc(ao e quem respeita a probidade sob qualquer aspecto que ella

tome, ha de amar, apreciar e respeitar o auctor do Diccionario Biblio-

graphico.

Estes sao os sentiraentos que me produziu a leitura da obra, e por
isso os expliquei aqui mui claramente, para que o auctor nio possa du-
vidar do elevado conceito que fa(o do seu prestimo litterario, e de
quanto me captivou o acerto com que e dirigida a sua importantissima

publicapo bibliographica.

Madrid, 18 de Mar(o de 1861.

ARTOMIO ADGCSTO TUXAIAA »B VASCOIICSIXM.

s No dia S7 de Abril, veepera da eleicSo geral, lia-ae na Retolufio deStp-
tembro e em outraa folbaa periodicaa de Lisboa, qoe o sr. Carreira de Hello aca-

bava de ser agraciado com a commenda nSo sei de qoe ordem, como preco da sua

improrisa desistencia A caodidalura de depotado pelo circolo 116, onde guer-

reara o goTemo escorado na immensa popularidade de sais votos, que por si con-

tava na parochia de Sanctoslll Tal noticia qne, a verificar-se, traria de prompto
a motte irreTogarel do Diccionario, appareceu comtodo contradicta no dia imme-
diato em urn periodico semi-official. E (orca deixar ao tempo a dilncidacio do
myslerio. No qne dis respeito ao resto das ponderacSes cooteddas n’este e'no se-

guinte paragrapho do jaiio critico, sirra-lhes de commentario a minha nota S.
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Entre outros testimunhos de espontanea benevolencia recebidos,

e lanibem sobremodo honroso e lisonjeiro para o Diccionario Biblio-

grayhico, e para seu auclor, o do sr. conselbeiro dr. Jose Feliciano

de Castilho Barreto Noronba, na sua obra recentemente publicada

Orthoyravhia Porlttgueta, e mmdo dos livros elementares, Rio de Ja-

neiro 18o0, oode a pag. 78 vem citado o Diccionario como <> urn dos

mooumentos capitaes da litteratura nioderna (portugueza e brasilei-

ra)»; e a pag. 182 invocado, com precedencia e distinc^ao nio mere-
cidas, 0 nome de sou auctor como de algum peso, ou auctoridade em
materias orthographicas. E oao menos de agradecer o do sr. dr. Hen-
rique Midosi, confessando-sc eni divida para com o Diccionario, a pag.

195 da novissiiua collec^So de Poesias selectas, para uso do curso geral

dos Lyceus, Lisboa 1860;—do sr. visconde de Juromenha no tomo i

da sua edi^ao das Obras de Cambes, a pag. xx da advertencia prelimi-

nar, e eni repetidos logares das diversas divisdes do mesmo volume;—
do sr. dr. Simao Jose da Luz Soriano em varies logares, nomeadamente
a pag. 293, das suas Revelacdes e Memorias, tambem impressas em Lis-

boa, e no dito anno ;—do sr. Antonio da Silva Tullio, no Archivo Pit-

toresco, tomo iii, etc. etc.

Infelizmentc, para contrastar todo o referido, e o mais que pode-

ria accrescer, temos urn voto, em verdade singular, mas de certo pre-

ponderante e valioso ! E o do sr. Joaquim Lopes Carreira de .Mello, cuja

illustragao e capacidade sSo hoje universalmentc rcconhccidas pelo que
valem, nao menos que o seu caracter integerrirao, e aquella innata in-

dependencia que o inhibe de deixar-se levar petos cabrestos politicos e

litterarios de certos ciganos (phrases textuaes, copiadas de uma de
suas memorandas i)roduc{6e$, que quern quizer node ler no Jornal do
Commercio n.° 21*7 de 23 de Novembro de 180i, pag. 3, col. 4.*)!!!

£ de crer que a maior parte dos leitores tomarao em graga que se Ihes

poupe 0 enfado de vercni no presente opusculo preenchidas algumas
dezenas de paginas com a transcrip(3o de tudo o que de penna tOo

apurada e conscienciosa tern sahido e continiia a sair contra o Diccio-

nario, ha perto de oito mezes, espalhado cm Juslos desforcos, corres-

pondencias Lusitanas no Braz Tisana, ObservacOes biographicas, e no
celebre e espirituoso folheto que se intitula 0 Ledo da Litteratura,

dado a luz avulso com o engra^ado pseudonymo de Zebedeu. Se com-
tudo entenderem que tacs monumentosdevem ter aqui logar, para tam-
bem passarem a posteridadc, nenhuma duvida havera em satistazer-lhcs

0 desejo, uma vez que o manifestem.

Cumpre entretanto nao deixar em silcncio uma anecdota caracte-
ristica, abanfada por pessoas dignas de inteiro credito. Sabem todos
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que 0 b«nemerito cidadio supra-nomeado, ardendo de alguns annos a
esta parte, e cada vez mais, em desejos de salvar a patria a seu mode,
e de immortalisar-se lambem na carreira legislativa, se propuzera ul-

timamente candidate as proximas cdrtes, apresentando aos eleitorcs de
varies circulos o seu name, a sua actividade, a sua energia, e es seus

servifos ! ! ! Feliz lembranga, que a iraprensa periodica de todas as cores

applaudiu para logo, e festejou unanime, como pode v£r-se, entre ou-
tros, do Jomal do Commercto de 12 de Abril; do Jornal do Porto n.°*

84, 90 e 92; Nacional n." 84; Purgatorio n.”* 82 e 84; Portuguez
n." 2392; Revolufdo de Seplembro n." B689 e B693, etc. etc. 0 que
por^m muitos ignoram, 6 que entre outros projectos de maior traos-

cendcncia e alcance ja formulados, com que o future representante

contava estrear-se nas lides parlanientares, um sobre todos Ibe merecia
preferencia, como de sua bd<» foi ouvido. Dividia-se este em duas par-

tes, a saber ; 1 .* requerer a camara um veto de censura contra o go-
verno, por baver auxiliado a empreza do Dicdonario Bibliographico:

2.‘ proper a suspensao do subsidio destinado para tal publica^So! !

!

Ja se vO que isto importaria uma verdadeira calamidade para os sub-
scriptores do Dicdonario, sendo como era de esperar, a proposta ado-
ptaoa pela camara!!! Cumpre-lbes pois darem gra^s a providencia,

que em tempo inspirou ao dignissimo candidato a idea de retirar-se,

aesistindo mais uma vez da candidature, que tao bem afligurada eslava,

e addiando com exemplar abnegacio o seu triumpho, ja quasi certo,

para a primeira e infallivel opportunidade

!

.... Ridenlem dicere verum

Quid vetat?

30 de Abril de 1861.
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